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TO JUŻ 50 LAT... 
1 września 1961 roku Wrocławskie Kuratorium Oświaty powołało w Górze Technikum 

Ekonomiczne o specjalności ogólnoekonomicznej i Zasadniczą Szkołę Handlową o spe-

cjalności sprzedawca. Pierwszym dyrektorem został mgr Józef Tarkowski.  

Zmieniały się nazwy szkoły: Technikum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 

Liceum Ekonomiczne i  Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zespół Szkół Zawodowych, Zespół 

Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze.  
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 Sylwester Kaliski urodził się 
19 grudnia 1925 roku w Toruniu. 
W 1945 roku, po uzyskaniu matury, 
podjął studia na Politechnice Gdań-
skiej. W roku 1951 rozpoczął pracę 
w Wyższej Akademii Technicznej, 
gdzie w 1961 roku otrzymał tytuł pro-
fesora zwyczajnego, a także stopień 
generała. Od 1963 roku był członkiem 
Polskiej Akademii Nauk, a od 1972 
roku posłem na Sejm. W latach 1974 - 
1978 pełnił funkcję Ministra Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki. 
W tym też czasie powołał do życia 
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej 
Mikrosyntezy, którego był dyrekto-
rem. Instytut, obecnie nosi jego imię.  
Sylwester Kaliski był przede wszyst-
kim naukowcem - inżynierem specja-
listą w zakresie fizyki technicznej. 
Wykonywał prace z mechaniki, aku-
styki i teorii pól sprzężonych. Badał 
teorię ciągłego wzmacniania ultradź-
więków w kryształach półprzewodni-
kowych. Był inicjatorem polskich 
badań nad mikrosyntezą termojądro-
wą za pomocą laserów.  
Osiągnięcia naukowe stawiały Sylwe-

stra Kaliskiego w rzędzie najwybit-
niejszych polskich uczonych doby 
współczesnej. Był także jednym z naj-
wybitniejszych światowych uczonych 
w zakresie fizyki plazmy i laserowej 
mikrosyntezy. Dorobek naukowy Syl-
westra Kaliskiego obejmuje ponad 
500 publikacji.  
Był czterokrotnym laureatem Nagro-
dy Państwowej I stopnia (1964, 1970, 
1974, 1978). Dwie ostatnie nagrody 
otrzymał wraz z kierowanymi przez 
niego zespołami za inicjację syntezy 
termojądrowej za pomocą lasera, 
a następnie przy użyciu klasycznych 
materiałów wybuchowych, co w obu 
przypadkach stanowiło sukces na 
skalę międzynarodową. Posiadał sto-
pień doktora honoris causa uczelni 
w Moskwie i Sofii.  
Zmarł w 1978 roku. Jest pochowany 
na Cmentarzu Powązkowskim w War-
szawie.  Przedwczesne odejście tego 
wybitnego człowieka było ciężką, bo-
lesną i niepowetowaną stratą dla na-
uki polskiej. 

Nadanie imienia profesora gen. Sylwe-

stra Kaliskiego Zespołowi Szkół 

w  Górze odbyło się 15 grudnia 1979 

roku.  

Pod koniec lat 70 XX w. wielu polskim 

szkołom, zwłaszcza ponadpodstawo-

wych, nadawano imię prof. Sylwestra 

Kaliskiego. Jedną z nich był też Zespół 

Szkół Zawodowych w Górze, obecnie 

Zespół Szkół w Górze, który 15 grudnia 

2009 r. obchodził 30 – lecie nadania 

szkole imienia tego znakomitego uczo-

nego.  

Dyrekcja i  grono pedagogiczne szkoły 

postanowiły uświetnić tę uroczystość. 

Zorganizowano „Tydzień Sylwestra 

Kaliskiego”, który zakończył się 

15  grudnia uroczystym apelem. 

Wśród imprez rocznicowych przepro-

wadzono lekcje otwarte z historii 

i  fizyki, konkurs wiedzy o patronie 

szkoły, wystawy tematyczne oraz 

publikację okolicznościowych ulotek 

oraz artykułów w gazetce szkolnej. Na uroczyste podsumowanie tygodnia patrona szkoły 

zaproszono przedstawicieli władz lokalnych, mediów i Wojskowej Akademii Technicznej 

z  Warszawy, która objęła patronatem naukowym górowski Zespół Szkół.  Najgoręcej 

powitana została pani Helena Żywień, długoletni dyrektor szkoły. To za jej sprawą nasza 

szkoła nosi imię gen. Sylwestra Kaliskiego.  

 

 

30. ROCZNICA NADANIA IMIENIA SZKOLE  

 

  4 

SYLWESTER KALISKI 

Sylwester Kaliski 

Dyrektor - Teresa Frączkiewicz przyjmuje gratulacje 

i życzenia od pracowników Wojskowej Akademii 

Technicznej w Warszawie - płk. dr inż. Krzysztofa 

Orłowskiego - zastępcy dziekana Wydziału Mecha-

nicznego WAT oraz ppłk. mgr inż. Leszka Derlukiewi-

cza - wykładowcy WAT 
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IZBA PAMIĘCI 

W części poświęconej osobie prof. gen. Sylwestra Kaliskiego znajduje się biografia patro-
na, informacja o jego naukowych i dydaktycznych osiągnięciach, dokumenty potwierdza-
jące tytuły naukowe i doktoraty honoris causa różnych uczelni, fotografie profesora przy 
pracy oraz prasowe doniesienia o jego tragicznej śmierci. Z czasem, tą część wystawy uzu-
pełniły zdjęcia dokumentujące kontakty naszej szkoły z Instytutem Fizyki Plazmy 
i  Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie.  

W połowie lat 90 - tych do Izby Patrona dołączono dwa sąsiednie pomieszczenia i tak 
powstało małe muzeum. W jednym z nich umieszczono ekspozycję poświęconą przeszło-
ści Góry i okolic. Większość zbiorów przekazał szkole pan Przybyłowski, który zbierał 
eksponaty do muzeum regionalnego w Górze. Znajdują się tu zabytki archeologiczne, 
m.in. narzędzia z kamienia łupanego, z kamienia gładzonego, naczynia gliniane i bliżej 
niezidentyfikowane fragmenty naczyń. Przejęte zbiory nie były zinwentaryzowane i nie 
posiadały szerszych informacji o ich pochodzeniu, więc opis poszczególnych przedmiotów 
jest bardzo lakoniczny.  

Jednym z najciekawszych darów jest prawie kompletny i w bardzo dobrym stanie grób 
ciałopalny odnaleziony na cmentarzu w Czerninie przez nauczyciela naszej szkoły, pana 
Grzegorza Al. Trojanka (waza popielicowa i naczynia rytualne). Bardzo ciekawy jest zbiór 
przedmiotów gospodarstwa domowego z przełomu XIX i XX wieku, zwłaszcza żelazka na 
duszę i węgiel drzewny, butelki do napojów, maszynki do mielenia mięsa, drewniana misa 
do zarabiania ciasta, narzędzia rolnicze, miech kowalski i wiele innych.  

W Izbie Pamięci można zobaczyć także kilka mundurów z okresu II wojny światowej oraz 
powojennych, a także przedmioty wyposażenia żołnierskiego - manierki, bagnety, plecaki, 
hełmy. Wyjątkowo cenny jest obozowy "pasiak" oraz drewniaki, które podarował muzeum 
pan Minta, więzień obozu Auschwitz, znany w Górze jako wieloletni organizator i dyry-
gent Orkiestry Dętej przy Cukrowni Góra Śląska. Ciekawostką są też kule armatnie wyko-
nane z kamienia i żelaza.  

W trzeciej części muzeum, w gablotach wykonanych przez uczniów naszej szkoły kształcą-
cych się w zawodzie stolarz, umieszczono 3 roczniki Gazety Górowskiej i liczne pamiątki 
przekazane przez mieszkańców Góry i okolic. W tej części izby znajdują się również pu-
chary, świadczące o  osiągnięciach naszej młodzieży w ponad 50 - letniej historii szkoły.   

Z PRZEMÓWIENIA  

DYREKTORA SZKOŁY - 

TERESY FRĄCZKIEWICZ 
 

 „Nasza szkoła jest jedną 

z sześciu placówek dydaktycznych 

noszących imię generała. Fakt, że 

dostaliśmy imię jednego z najwybit-

niejszych współczesnych polskich 

uczonych, jest dla nas powodem do 

dumy oraz zobowiązuje do godnego 

reprezentowania szkoły. To właśnie 

wybitne osiągnięcia profesora Kali-

skiego stawiają go w rzędzie najwy-

bitniejszych światowych uczonych 

w  zakresie fizyki plazmy i laserowej 

mikrosyntezy. Obdarzony wieloma 

zdolnościami naukowiec, inżynier 

w zakresie fizyki technicznej, przy-

wodzi na myśl twórców epoki 

oświecenia. Profesor, wzór samody-

scypliny i  pracowitości, był dosko-

nałym wykładowcą, dydaktykiem 

i  wychowawcą młodzieży.  

(…)  30 lat w historii szkoły to 

życie wielu pokoleń nauczycieli 

i  uczniów, którzy swoją wytężoną 

pracą budowali wspólną przyszłość. 

To lata wielu przemian społecznych, 

ekonomicznych dokonujących się 

w  naszym kraju i w naszym powie-

cie. W  naszej szkole, od jej początku, 

pracują doskonali nauczyciele wkła-

dający serce w nauczanie i wycho-

wanie kolejnych pokoleń młodzieży. 

 Z poświęceniem pracują na co dzień 

z uczniami, przekazując wiedzę 

i   umiejętności, wychowując i po-

magając w trudnych życiowych 

sytuacjach.   

(…)  Mamy czym się pochwa-

lić – odnieśliśmy bowiem wiele 

sukcesów w różnych konkursach, 

olimpiadach, turniejach i zawodach 

sportowych. Nasza placówka należy 

do nowoczesnych zespołów szkół 

gwarantujących bogatą ofertę 

edukacyjną, zgodnie z zaintereso-

waniami naszej młodzieży i potrze-

bami rynku pracy. Od lat realizuje-

my liczne projekty unijne i europej-

skie z Anglią, Niemcami, Włochami, 

Ukrainą, a niebawem prawdopo-

dobnie także z Litwą. Te inicjatywy 

dowodzą atrakcyjności Zespołu 

Szkół na edukacyjnym rynku powia-

tu.”  

Wspomnienie z uroczystości nadania imienia szkole, na której obecny był syn gen. Kaliskiego - 

Wojciech Kaliski; Dyrektor Helena Żywień z zaproszonymi gośćmi; wprowadzenie sztandaru  
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PIERWSZY DZWONEK 

 A pierwszy dzwonek w naszej szkole 

zabrzmiał 1  września 1961 r. Otworzono wów-

czas dwa kierunki kształcenia: Technikum Eko-

nomiczne o specjalności ogólnoekonomicznej 

i  Zasadniczą Szkołę Handlową o specjalności 

sprzedawca. Były one odpowiedzią na zapotrze-

bowanie ze strony młodzieży, zwłaszcza wobec 

zbliżającego się wyżu demograficznego. 

 Dotychczasowa oferta kształcenia 

ponadpodstawowego w Górze ograniczała się do 

nauki w istniejącym już Liceum Ogólnokształcą-

cym. Młodzież pragnąca kontynuować naukę 

w  tak poszukiwanych zawodach jak technik eko-

nomista i sprzedawca zmuszona była wybierać  

szkoły poza Górą m.in. w Lesznie, Rawiczu, Gło-

gowie czy we Wrocławiu. Najczęściej po zdoby-

ciu zawodu młodzi ludzie nie powracali już do 

Góry.  

 Stąd też ówczesne władze admini-

stracyjne i  oświatowe uznały za bardzo słuszne 

i konieczne skierowanie wszelkich działań na 

rozwój szkolnictwa zawodowego i stworzenie po-

szukiwanych przez młodzież kierunków kształce-

nia.  

 Wielokrotne rozmowy prowadzone 

w  Kuratorium Okręgu Szkolnego we Wrocławiu 

zakończyły się sukcesem. W 1961 r. Kuratorium 

wyraziło zgodę na otwarcie Technikum Ekono-

micznego i Zasadniczej Szkoły Handlowej.  

 Zorganizowanie szkoły zlecono ów-

czesnemu dyrektorowi Liceum Ogólnokształcą-

cego Józefowi Tarkowskiemu, który prowadził ją 

przez dwa lata. 

 W okresie tym borykano się z dużymi 

trudnościami lokalowymi i kadrowymi. Z uwagi 

na brak własnego lokum zajęcia odbywały się 

w salach Liceum Ogólnokształcącego w godzi-

nach popołudniowych od 1430 do 2000. Kadrę pe-

dagogiczną stanowili nauczyciele LO, Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Górze, zaangażowano też 

specjalistów do przedmiotów zawodowych - 

głównie pracowników Prezydium Powiatowej 

Rady Narodowej. 

 W pierwszym roku nauki zajęcia pro-

wadzili następujący nauczyciele: Józef Tarkow-

ski, Jerzy Urbanowicz, Piotr Stolarczyk, Stani-

sław Brański, Adam Miłosz, Roman Mitoraj, An-

toni Sromek, Zofia Michalec, Jadwiga Kazimier-

czyk, Jerzy Cichowicz, Zofia Ostrowska, Wanda 

Szmydyńska, Antoni Nasiadko.  

 Kadrę szkoły zasilali stopniowo: An-

toni Czerwiński - znakomity germanista i mistrz 

sztuki pedagogicznej, Mieczysław Frączkiewicz - 

rozmiłowany w sporcie i pracy z młodzieżą, Ire-

na Czerneńko - nauczycielka języka polskiego, 

Helena Borysowska - nauczycielka języka rosyj-

skiego.  W niepełnym wymiarze godzin pracowa-

li  pedagodzy z LO - ludzie o  wysokich kwalifika-

cjach pedagogicznych, oddani pracy m.in. Jani-

na Wlaźlak, Helena Mitoraj.   

 Z uwagi na fakt, że chętnych do 

kształcenia w tych zawodach ciągle przybywało, 

z czasem podjęto starania o budowę własnej ba-

zy lokalowej, a Szkoła Zawodowa na stałe wpisa-

ła się w historię naszego regionu. 

 W 1979 r. naukę rozpoczęto w no-

wym obiekcie z 16 salami lekcyjnymi i salą gim-

nastyczną. Z  czasem w szkole powstały pracow-

nie komputerowe wyposażone w nowoczesny 

sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, 

skomputeryzowano dział administracyjny szko-

ły.  

 W 2007 r. przeprowadzono termo-

modernizację szkoły. Budynek został ocieplony, 

wymieniono pokrycie dachu, stolarkę drzwiową 

i  okienną, instalację grzewczą. Stale wzrasta 

standard jakościowy placówki. Zamontowany  

został monitoring wizyjny na  zewnątrz i w środ-

ku budynku.  . Sukcesywnie prowadzone są re-

monty wewnątrz budynku: hall, korytarze, sale 

lekcyjne, gabinety… Nieustannie zabiegamy 

o doposażenie w nowoczesne środki dydaktycz-

ne, sprzęt multimedialny. Najnowsza pracownia 

komputerowa została wyposażona w tablicę inte-

raktywną.  Dbamy również o teren zielony wokół 

szkoły.   
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WICEDYREKTORZY 

Bargiel Edward 1969 –1974 

Żywień Helena 1974 –1976  

Haręzga Jan 1976 –1983    

Papierowska Teresa 1978 –1987  

Goździewicz Grzegorz 1984 – 1991  

Kamiński Józef  1983 – 1984  

Załoba Bogusław 1987 – 1991  

Kazało Zofia 1991 – 2005  

Szmydyński Krzysztof  1991 – 

nadal  

Jachimowicz Zenon 1999 – 2002  

Lisiecki Dariusz 2002 – 2004, 

2006 - nadal  

Leończyk Jan 2002 – 2003  

Witkowska Teresa 2005 – 2008  

Bakuła Teresa 2008 - nadal  
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KIEROWNICY SZKOLENIA 

PRAKTYCZNEGO 

Kazało Zofia  

Leończyk Jan  

Trojanek Barbara 

KIEROWNICY  

WARSZTATÓW SZKOLNYCH 

Kinasz Eugeniusz  

Olszewski Stanisław  

Pleśniak Jan  

Pawlicki Stefan  

Wołowicz Adam 

DYREKTORZY SZKOŁY 

Grzegorz Goździewicz 
1991-2007 r. 

Edward Bargiel 
1974-1976 r. 

Helena Żywień 
1976-1991 r. 

Zbigniew Śmiechowski 
1967-1969 r. 

Roman Mitoraj 
1969-1974 r. 

Jerzy Cichowicz 
1963-1967 r. 

Józef Tarkowski 
1961-1963 r. 

Teresa Frączkiewicz 
2007-nadal 
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WSPOMNIENIE 

Mieczysław Frączkiewicz [*] 2003 r.  

Zasłużony, odznaczany, nagradzany, słowem 

człowiek - instytucja. Odszedł nauczyciel - 

mistrz w swojej klasie, mentor młodych adep-

tów, twórca niezliczonych sukcesów sporto-

wych.  

Europejczyk wielkiego formatu - z dzisiejszego 

punktu widzenia, obserwator olimpiady sporto-

wej w Moskwie 1980 roku. 

Dzięki sumiennej pracy w komendzie OHP 

wprowadził ówczesny Zespół Szkół Zawodowych 

im. gen. S. Kaliskiego w Górze do gmachów 

kilku ministerstw, tj. budownictwa, rolnictwa, 

leśnictwa i edukacji. 

Znany był też jako społeczny plastyk w zakresie 

liternictwa na rzecz szkoły i nie tylko. Witano 

Go owacyjnie, na stojąco, na kolejnych Zjazdach 

Absolwentów Szkół Średnich Zespołu. Ostatnio 

we wrześniu 2001 roku, w roku jubileuszu 40-

lecia placówki. Zgasł za szybko, dystans życia 

osiągnął przedwcześnie.  

Pracę zawodową rozpoczął 16 sierpnia 1955 

roku w górowskim LO jako nauczyciel wycho-

wania fizycznego.  W latach 1960-1965 pracował 

w Wydziale Oświaty i Kultury PPRN w Górze. 

Od 1 września 1963 r. pracował w niepełnym 

wymiarze czasu pracy w TE i ZSH w Górze, a po 

2 latach został tu przeniesiony na pełny etat. 

W  trakcie pracy zawodowej podjął studia 

wyższe. Z dniem 1 września 1986 roku przeszedł 

na emeryturę. Jednak nadal przez 9 lat miał 

kontakt ze szkołą, realizując cele dydaktyczne. 

Należy z pełną świadomością zaznaczyć, że 

w latach 60 - 70 mimo trudnych warunków 

lokalowych, braku sali gimnastycznej, rozwinął 

szkolną działalność sportową wśród młodzieży, 

o czym świadczą liczne osiągnięcia szkoły z tych 

lat z  wiodącym, mentorskim udziałem nauczy-

ciela.  

Po oddaniu oczekiwanej przez środowisko 

nowej sali gimnastycznej w roku 1980, urządził 

ją od podstaw wraz z zapleczami, czynił wiele 

starań w zakresie wyposażenia warsztatu pracy 

w najnowocześniejszy sprzęt sportowy, tury-

styczny. Spędził nad tym dużo, dużo godzin. 

Szkoła uzyskiwała wysoką ocenę sportu szkolne-

go podczas kompleksowych wizytacji.  

Działalność społeczna (na przestrzeni lat): 

członek Zarządu Powiatowego ZNP w Górze - 

księgowy, członek Zarządu Powiatowego 

Komisji Spółdzielni Uczniowskich w Górze, 

członek Zarządu Powiatowego byłego ZSMP 

w  Górze, członek Zarządu Ogniska nr 1 ZNP, 

LO i  TE - przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

członek Zarządu MZKS Pogoń w Górze, członek 

Sekcji Emerytów przy oddziale ZNP w Górze - 

przewodniczący Komisji Rewizyjnej, ławnik 

Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu w latach 1995

-1998, trener piłki siatkowej, kierownik wycie-

czek szkolnych, uprawnienia sędziego piłki 

siatkowej. 

Sympatię oraz szacunek wychowanków zjedny-

wał mu pogodny charakter oraz umiejętność 

nawiązywania bliskich kontaktów z młodzieżą. 

Nie liczył czasu. Należał, patrząc dziś z dystan-

su, do pionierów szkolnictwa zawodowego 

w Górze, do współtwórców życia w nowych 

murach przy ulicy Armii Polskiej 15a. 

Żywić można nadzieję, że zasługi dla sportu 

szkolnego, liczne inicjatywy na rzecz oświaty 

górowskiej zostaną należycie uhonorowane. 

KADRA PEDAGOGICZNA W LATACH 1961—2011 
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Antonicki Henryk religia 
Bakuła Henryk chemia, technologia 
Bakuła Teresa język polski 
Balowska Kazimiera matematyka 
Banach Grażyna język angielski 
Bandoch Iwona historia 
Bargiel Edward matematyka, arytmetyka gospodarcza 
Barna - Dimitriu Beata język angielski 
Basty Janina   nauczyciel zawodu, przedmioty mechaniczne 
Bawolska Iwona   pedagog, doradca zawodowy  
Baworowska Anna psycholog, wybrane zagadnienia z psychologii 
Birecka Iwona przedmioty ekonomiczne 
Błochowiak Halina chemia, przedmioty ekonomiczne 
Błyga Adam język niemiecki 
Bobowska Kinga język niemiecki 
Bodnar Maria język rosyjski 
Bogdanowicz Beata wychowanie fizyczne 
Bogus Zygmunt przedmioty ekonomiczne 
Borkowska Beata religia, język włoski, przedmioty ekonomiczne 
Borowik Anetta    przedmioty krawieckie, przedmioty techniczne 
Borysowska Helena język rosyjski 
Borzym Alina   pedagog, doradca zawodowy 
Brański Stanisław reklama, liternictwo 
Bretsznajder Edyta  język angielski 
Brojek  Robert wychowanie fizyczne 
Butkiewicz Stefan   przedmioty budowlane 
Butkiewicz Longina  przedmioty budowlane 
Ceglarski Andrzej matematyka 
Chanc Janusz historia, wos, 
Chmiel Agnieszka matematyka 
Chrystman Nadieżda język angielski 
Chudek Elżbieta przedmioty informatyczne, fizyka i astronomia 
Cichowicz Jerzy język polski 
Cuże Katarzyna przedmioty ekonomiczne 
Czepelski Andrzej matematyka 
Czerneńko Irena język polski 
Czerska Teresa biologia, higiena 
Czerwiński Antoni język niemiecki 
Czyż Helena język rosyjski 
Czyż Joanna   pedagog, doradca zawodowy   
Danielewicz Weronika historia 
Deluga Jadwiga   przedmioty krawieckie 
Dłuska Nella przedmioty ekonomiczne 
Domański Jan   pedagog, doradca zawodowy  
Domżalski Jerzy   nauczyciel zawodu 
Dorabiała (Ignaszewska) Anna język angielski, język rosyjski 
Dryś Michał biologia , higiena 
Dziamarska Irena biologia 
Famuła Werner przedmioty ekonomiczne 
Figiel Agata język angielski 
Figiel Jacek przedmioty informatyczne 
Fil (Werno) Agnieszka język niemiecki 
Flig Anna Fizyka 
Florczak Edward wychowanie fizyczne, przysposobienie  obronne 
Frączek Jan  nauczyciel zawodu 
Frączkiewicz  Jacek przedmioty ekonomiczne 
Frączkiewicz Mieczysław biologia , higiena, wychowanie fizyczne 

Frączkiewicz Teresa przedmioty informatyczne, doradca metodyczny, przedmioty 
zawodowe mechaniczne, przedsiębiorczość, w - f, język rosyjski 

Fryc Ryszard nauczyciel zawodu 
Gołębiowski Marek  przedmioty mechaniczne 
Goździewicz Grzegorz matematyka, przedmioty informatyczne 
Goździewicz Janina matematyka 
Góra Bożena  pedagog szkolny 
Górny Edmund   przedmioty elektroniczne, mechaniczne 
Górzańska Ewa język rosyjski 
Grochowiak Grażyna matematyka 
Grochowiak Piotr pedagog szkolny 
Hanulak - Gurgurewicz Aleksandra język niemiecki 
Hanulak Zofia język polski 
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Haręzga Jan matematyka 
Haręzga Maria matematyka, arytmetyka gospodarcza 
Hebel Bartłomiej geografia, matematyka 
Heinze - Kasprzak Anita matematyka 
Hirny Andrzej   przedmioty spożywcze 
Hirny Elżbieta   przedmioty spożywcze, chemia 
Hrehorowicz (Misiorna) Henryka przedmioty ekonomiczne 
Hryniewicz Henryk język polski 
Huzar Ryszard przedmioty informatyczne 
Huzar (Zalewska) Małgorzata język niemiecki 
Jachimowicz Zenon religia, pedagog szkolny, wdż 
Jakimowicz Krzysztof przedmioty informatyczne 
Janiak Ryszard wychowanie fizyczne 
Janicka Alina przedmioty ekonomiczne 
Janik Ryszard historia, wos 
Jaroń Ireneusz przedmioty ekonomiczne 
Jarosiński Jerzy przysposobienie  obronne 
Jasiak Andrzej wychowanie fizyczne 
Jaz Jan    przedmioty rolnicze 
Jędrzejewski Benedykt fizyka 
Juja Eugenia przedmioty ekonomiczne 
Jurga Michał historia, wos 
Kaiser Bogdan   przedmioty budowlane 
Kamiński Józef   przedmioty mechaniczne 
Kanicki Jan reklama 
Kawka Kazimierz zmechanizowany obrachunek 
Kazało Zofia przedmioty elektroniczne i elektryczne 
Kazimierczyk Jadwiga język rosyjski 
Kibał (Jędrusik) Sylwia język polski 
Kielar Anna język niemiecki 
Kinasz Eugeniusz   nauczyciel zawodu 
Kinasz Paweł przedmioty informatyczne 
Kinsley Ali Musa Abdulkaren język angielski 
Kiwerski Andrzej przedmioty ekonomiczne 
Klabińska Małgorzata język angielski 
Klak Alina geografia 
Kobylak Aneta biologia 
Kocur Monika    bibliotekarz 
Kołodziejczyk Beata język polski 
Kordek Wojciech historia 
Koronowski Henryk elementy prawa 
Korotecki Edward język polski 
Korthals Jan przysposobienie obronne 
Kosmulski Bogdan język polski 
Kosowska Lila geografia 
Kosowski Henryk   przedmioty budowlane 
Kospiczewicz Julian   nauczyciel zawodu 
Kostrabij Krystyna przedmioty ekonomiczne, chemia 
Kostyk Maciej język polski 
Kościukiewicz Janina język polski 
Kowaleczko Irena   przedmioty krawieckie 
Koziałkowski  Bronisław  historia, przedmioty informatyczne 
Kozińska (Wołowska) Agnieszka biologia 
p. Kozłowska historia 
Krac Jolanta przedmioty ekonomiczne 
Krysiak Milena przedmioty ekonomiczne 
Krysiak Tomasz wychowanie fizyczne 
Krzyszkiewicz  Irena przedmioty ekonomiczne 
Krzywicka-Bąba Anna przedmioty ekonomiczne 
Ks. Bajorski Leszek religia 
Ks. Dutkowski Marek religia 
Ks. Jasiczek Aleksander religia 
Ks. Jaśkiewicz Wojciech religia 
Ks. Kania Wojciech religia 
Ks. Kita Kamil religia 
Ks. Kruk Marek religia 
Ks. Olszewski Tomasz religia 
Ks. Orłowski Stanisław religia 
Ks. Pisarski Wiesław religia 
Ks. Przybysz Tomasz religia 
Ks. Rój Henryk religia 
Ks. Strawiński Robert religia 
Ks. Sylwestrzak Bolesław religia 
Ks. Taudul Tadeusz religia 
Kucharska Izabela język niemiecki 
Kurzen Julie język angielski 

WSPOMNIENIE 

Henryk Hryniewicz [*] 2005 r.  

Późnym wieczorem,  20 grudnia 2005 roku 

dotarła do nas smutna wiadomość, Pan 

Henryk Hryniewicz nie żyje. Straciliśmy 

przedwcześnie naszego nauczyciela, wycho-

wawcę, przyjaciela, kolegę, dobrego znajo-

mego, mieszkańca nierozerwalnie związa-

nego od 1946 roku z naszym miastem.  

1 września 1974 roku wyraził zgodę na 

przeniesienie do pracy w Liceum Ekono-

micznym przy obecnym Zespole Szkół 

w Górze, z którym  był związany do końca 

swojej pracy zawodowej, to jest do 

31.08.2004 roku, kiedy to po 40 latach 

pracy przeszedł na emeryturę.  

Pan Henryk Hryniewicz aktywnie uczestni-

czył w organizacji oświaty dla dorosłych 

oraz  w pracach zespołu przedmiotowego. 

Jego aktywna praca zawodowa i społeczna 

została doceniona przez Ministra Oświaty 

i Wychowania, który w 1979 roku przy-

znał  Mu  nagrodę II stopnia.  

Pan Henryk Hryniewicz rozumiał potrzeby 

szkoły. Aktywnie włączył się do prac zwią-

zanych z  budową obiektu szkolnego oraz 

nadania szkole imienia gen. Sylwestra 

Kaliskiego. Nawiązał kontakty z rodziną 

Patrona, Wojskową Akademią Techniczną, 

Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego oraz Instytutem Fizyki Plazmy 

i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie. 

Nieobojętne były Mu losy spalonej sali 

gimnastycznej i budowy nowej, górowskiej 

hali widowiskowo - sportowej.  

Pan Henryk Hryniewicz był dobrym kole-

gą,  mówią o nim współpracownicy, chętnie 

brał  zastępstwa koleżeńskie, nie narzekał 

na pracę na drugiej zmianie, a i kilka tzw. 

"okienek" nie było dla Niego problemem.  

Jego pasją zawsze był sport. Działał 

w klubie Pogoń Góra. Był sędzią I klasy 

w piłce siatkowej i sekretarzem Zarządu 

Okręgowego Polskiego Związku Piłki 

Siatkowej. Za szczególnie aktywną działal-

ność na rzecz sportu, Polski Związek Piłki 

Siatkowej przyznał Mu Srebrną, a potem 

Złotą Honorową Odznakę.  

Pan Henryk Hryniewicz  był człowiekiem 

bardzo aktywnym, gdzie tylko mógł był 

obecny, zabierał głos, zawsze miał własne 

zdanie, nawet wtedy gdy nie każdy chciał je 

usłyszeć. Nie zawsze było Mu łatwo, ale 

trudy Jego pracy były doceniane. Powierza-

no Mu odpowiedzialne funkcje społeczne. 

Najwyższym jednak odznaczeniem Pana 

Henryka Hryniewicza jest to, że na trwałe 

zapisał się i na zawsze pozostanie w pamię-

ci wielu pokoleń swoich wychowanków, 

kolegów z pracy, przełożonych i mieszkań-

ców Góry, bo któż nie znał  przemierzające-

go  codziennie ulice naszego miasta pana 

Henryka Hryniewicza, który zawsze był 

pogodny i łaskawy dla wszystkich. Niestety, 

zginął tragicznie, ale pozostał wśród nas 

bo...  „nie umiera ten, kto żyje 

w pamięci bliskich”. 
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WSPOMNIENIE  

Nella Dłuska [*] 2007 r.  

W dniu 18 kwietnia, po długiej 

i  ciężkiej chorobie, zmarła Nella 

Dłuska nauczycielka przedmio-

tów zawodowych ekonomicz-

nych Zespołu Szkół im. gen. 

Sylwestra Kaliskiego w Górze.  

Pani Nella Dłuska z Zespołem 

Szkół w Górze związana była od 

1 lutego1978 roku.  

Ponad 25 lat była pracownikiem 

administracyjnym szkoły: refe-

rentem do spraw administracyj-

nych, a następnie kierownikiem 

gospodarczym szkoły.  

Była osobą pracowitą i sumien-

ną, lubianą i szanowaną przez 

współpracowników i uczniów. 

Nigdy nie odmawiała pomocy 

i  włączała się w różne inicjatywy 

podejmowane przez szkołę.  

W 2004 roku została nauczycie-

lem przedmiotów ekonomicz-

nych.  

Mimo, że nie dane jej było długo 

pracować w charakterze nauczy-

ciela, zyskała sympatię i szacu-

nek uczniów i wychowanków, 

z  którymi w tym czasie przyszło 

jej pracować.  

Żegnają ją pogrążeni w głębo-

kim smutku dyrektor szkoły, 

grono pedagogiczne, pracowni-

cy i uczniowie Zespołu Szkół 

w  Górze. 

KADRA PEDAGOGICZNA W LATACH 1961—2011 C.D.  
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Kwiatkiewicz Florian matematyka 
Kwiatkiewicz Urszula  bibliotekarz 
Lachowicz Anna   przedmioty krawieckie 
Lachowicz Janusz    przedmioty krawieckie 
Leończyk Jan  przedmioty mechaniczne i techniczne 
Leśkiewicz Stanisław przedmioty budowlane 
Leśniarek Małgorzata wychowanie fizyczne 
Leśniewska Janina arytmetyka gospodarcza 
Leśniowska Janina przedmioty ekonomiczne 
Lewandowski Eugeniusz historia, wos 
Lewicka Marta matematyka, arytmetyka gospodarcza 
Lewko Bogdan   nauczyciel zawodu 
Lisiecka Edyta   pedagog   
Lisiecki Dariusz wychowanie fizyczne 
Ludwiczyńska Edyta matematyka 
Łomnicki Krzysztof  nauczyciel zawodu 
Łopuszyński Józef matematyka 
Maciesza Cecylia język polski 
Madera Grzegorz przedmioty informatyczne 
Majer Janusz przedmioty informatyczne 
Majewski Benedykt    przedmioty mechaniczne 
Maksymiak Edyta przedmioty informatyczne 
Małecki Artur historia 
Małkowski Eugeniusz historia, wos, 
Marcinkowska- Kiełbasiewicz  Maria przedmioty spożywcze 
Marynowski Stanisław matematyka 
Mendyka Aneta język niemiecki 
Michalak Halina wychowanie fizyczne 
Mielczarek Krzysztof przedmioty ekonomiczne, biologia 
Mielczarek Marcin przedmioty logistyczne 
Miłosz Adam arytmetyka  gospodarcza 

Miszczuk Jacek przedmioty mechaniczne, przysposobienie obronne, nauczyciel zawodu 

Mitoraj Helena geografia 
Mitoraj Maria język niemiecki 
Mitoraj Roman geografia, przysposobienie obronne 
Morżak Ryszard przedmioty informatyczne 
Murawski Zbigniew  nauczyciel zawodu 
Myszorek Małgorzata reklama 
Nadzieja Tadeusz   przedmioty budowlane 
Nasiadko Antoni wychowanie fizyczne 
Nawrocka Agnieszka wychowanie fizyczne 
Nawrocka Anna historia, wos, elementy prawa 
Niklewicz Maria biologia, higiena 
Nowak Benedykta język niemiecki 
Nowak Dorota język polski 
Nowak Emilia  język polski, historia 
Obertyński Mieczysław pisanie na maszynie 
Obolewicz Antoni   przedmioty mechaniczne 
Okoń Elżbieta matematyka 
Olsen Roberta język angielski 
Olszewski Andrzej   nauczyciel zawodu 
Olszewski Stanisław nauczyciel zawodu, przedmioty mechaniczne 
Organista Marek   przedmioty rolnicze 
Orzechowska - Świątek Ewa bibliotekarz 
Oskierko Bogdan   nauczyciel zawodu 
Osmolski Stanisław przedmioty ekonomiczne 
Ostrowska Zofia historia 
Ozdoba - Stanek Inga język polski 
Pacha - Gołębiowska  Halina przedmioty mechaniczne 
Papierowska Teresa   przedmioty mechaniczne 
Papierowski Józef fizyka, przysposobienie obronne, matematyka 
Pawlicka - Pacyga  Mirosława  bibliotekarz 
Pawlicki Stefan  nauczyciel zawodu 
Pieńkowska Zofia higiena 
Piotrowski Aleksander przedmioty budowlane 
Pleśniak Jan   przedmioty mechaniczne 
Pluta Wiesław przedmioty ekonomiczne, podstawy prawa 
Płocińska Hanna chemia, technologia 
Podolecka Małgorzata  bibliotekarz 
Podsiadły Adam historia, wos 
Podwińska (Hliwa) Maria matematyka 
Podwiński Tadeusz historia, wos 
Połczyk Waldemar przedmioty informatyczne, mechaniczne 
Połocki Andrzej   nauczyciel zawodu 
Pośpiech Andrzej matematyka 
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Potopa Zdzisław przedmioty informatyczne 
Proszko (Szyszko) Joanna wychowanie fizyczne 
Prusiewicz Barbara chemia, technologia 
Przybył Barbara język rosyjski 
Przychodniak Adam  nauczyciel zawodu 
Pudełek Anna    przedmioty krawieckie 
Puk Daniel wychowanie fizyczne 
Rakoczy (Kapała) Regina przedmioty ekonomiczne 
Rapiór Ewa język niemiecki 
Ratuszniak Dawid biologia 
Rewers Bogumiła język rosyjski 
Rodzewicz Jadwiga przedmioty ekonomiczne 
Roślik Janina   przedmioty rolnicze 
Rozynek Jerzy  historia  

Rudzka Bożena matematyka 
Rudzki Waldemar chemia, przysposobienie obronne 
Ruman Władysława  przedmioty rolnicze, biologia, geografia 
Rutkowski Karol wychowanie fizyczne 
Ryndak Elwira przedmioty ekonomiczne 
Saraniecka Małgorzata przedmioty ekonomiczne 
Sarek Elżbieta   bibliotekarz 
Schwarz Maria przedmioty ekonomiczne, geografia 
Sidor Ewelina język angielski 
Sidorowicz Karolina przedmioty ekonomiczne 
Sienkiewicz  Władysław religia 
Siomiak Antoni   nauczyciel zawodu 
Sitnik Bogusław geografia 
Skoczylas Henryk przysposobienie obronne, nauczyciel zawodu, przedmioty mechaniczne 
Słocka Danuta chemia, technologia 
Snopko Zofia język rosyjski 
Sobczyńska Ewa   przedmioty spożywcze 
Sokołowska Jadwiga język angielski 
Sowa Dariusz matematyka 
Srebniak Jan   nauczyciel zawodu 
Srebniak Stanisława   przedmioty krawieckie 
Sromek Antoni matematyka, arytmetyka  gospodarcza 
Sromek Halina matematyka 
Staniszewska Katarzyna biologia, język angielski 
Stankiewicz - Panocha Anna geografia 
Stankiewicz Joanna język angielski 
Starzecki Andrzej    przedmioty mechaniczne 
Stawicki Jan   nauczyciel zawodu 
Stepan Zofia    bibliotekarz 
Stolarczyk Piotr chemia 
Suszka Zbigniew    przedmioty  budowlane 
Sylwestrzak Urszula chemia, technologia 
Szablewska (Tycka) Agnieszka technologia informacyjna 
Szabłowski Walenty wychowanie fizyczne 
Szelest Kamila przedmioty ekonomiczne 
Szeller Andrzej historia, wos 
Szklarz Marcin wychowanie fizyczne 
Szmigielska Eugenia język polski 
Szmydyńska  Wanda wychowanie fizyczne 
Szmydyński Krzysztof wychowanie fizyczne 
Szorc Kazimiera przedmioty ekonomiczne 
Szponik Jerzy   nauczyciel zawodu 
Szulborski  Jerzy przedmioty ekonomiczne 
Szurynowska Mariola    pedagog  
Szyguła Ewa język niemiecki, historia 
Szymczak Henryk religia 
Szyndlarewicz Grażyna religia 
Śmiechowski  Zbigniew przedmioty ekonomiczne 
Świątek Tomasz przedmioty informatyczne 
Świerszcz Zofia   pedagog, doradca zawodowy 
Tarkowska Olga język polski 
Tarkowski Jerzy fizyka 
Tarkowski Józef matematyka 
Teczyńska Joanna język niemiecki 
Topurko Maryna język angielski 
Trojanek Barbara fizyka, matematyka 
Trojanek Grzegorz Aleksander historia, wos 
Truchanowicz Michał przedmioty ekonomiczne 
Trzósło Małgorzata język niemiecki 
Tutkalik Tadeusz     nauczyciel zawodu, pedagog 
Urbanowicz  Jerzy przedmioty ekonomiczne 

WSPOMNIENIE 

Jan Pleśniak [*] 2008 r.  

19 marca 2008 r. zmarł nagle długo-

letni nauczyciel naszej szkoły pan Jan 

Pleśniak. Znali go przede wszystkim 

uczniowie klas zasadniczych zawodo-

wych i technikum mechanicznego 

oraz informatycznego.   

Pan Jan Pleśniak z naszą szkoła 

związany był od 1.09.1969 r. Począt-

kowo był zatrudniony jako nauczyciel 

zawodu. W latach 1976 - 1980 był 

kierownikiem warsztatów szkolnych, 

a od 1980 do 1993 ponownie nauczy-

cielem zawodu. Od 1.09.1993 r. do 

31.08.2003 r. był zatrudniony 

w naszej szkole jako nauczyciel teore-

tycznych przedmiotów zawodowych 

mechanicznych i informatycznych.  

Po przejściu na zasłużoną emeryturę 

w dalszym ciągu miał kontakt 

z uczniami pracując w Technikum.  

17 marca 2008 r. miał ostatnie zaję-

cia. W środę ponownie miał się spo-

tkać z uczniami, ale niestety nie było 

mu to dane. Był wychowawcą wielu 

pokoleń absolwentów naszej szkoły.  

Pan Jan Pleśniał był absolwentem 

Technikum Przemysłowo – Pedago-

gicznego w Opolu i Politechniki Czę-

stochowskiej. Ukończył liczne kursy 

doskonalące z zakresu przedmiotów 

mechanicznych i  informatycznych.  

Za swoją pracę był wielokrotnie 

odznaczany i wyróżniany: 

1975 - nagrodą III stopnia Ministra 

Oświaty i Wychowania  

1993 – Złoty Krzyż Zasługi 

1999 – Nagroda Dyrektora Szkoły 

2000 – Nagroda Dyrektora Szkoły 

2002 – Nagroda Dyrektora Szkoły 
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WSPOMNIENIE 

Ewa Szyguła (*) 2009 r.  

Pani Ewa Szyguła została przyjęta na stano-

wisko nauczyciela języka niemieckiego, 

historii oraz głównego koordynatora projek-

tów europejskich Leonardo da Vinci oraz 

Comenius w Zespole Szkół dnia 01.09.2002.  

Ukończyła Uniwersytet Adama Mickiewicza 

w Poznaniu na kierunku historia oraz 

uzyskała uprawnienia do nauki języka 

niemieckiego w Instytucie Goethego. Pracu-

jąc w Zespole Szkół, Pani Ewa Szyguła 

uzyskała kwalifikacje egzaminatora matu-

ralnego z języka niemieckiego, historii oraz 

wiedzy o  społeczeństwie. Ponadto uzyskała 

ona stopień awansu zawodowego na na-

uczyciela dyplomowanego.  

Za swoje zasługi w pracy dydaktycznej Pani 

Ewa Szyguła została oznaczona: Srebrnym 

Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Eduka-

cji Narodowej, nagrodą Starosty Górowskie-

go oraz licznymi nagrodami dyrektora 

szkoły.  

Dzięki zaangażowaniu oraz ogromnej 

wiedzy i doświadczeniu Pani Ewy Szyguły 

kadra pedagogiczna naszej szkoły oraz 

uczniowie mieli możliwość zwiedzenia 

Włoch, Niemiec, Francji oraz Anglii; zdoby-

cia kwalifikacji zawodowych i pogłębienia 

znajomości języków obcych, nawiązała  

wiele kontaktów z przedstawicielami róż-

nych szkół w państwach Unii Europejskiej, 

które umożliwiły wymianę doświadczeń 

zawodowych.  

My nauczyciele jesteśmy głęboko wdzięczni 

naszej koleżance Ewie Szygule za współpra-

cę, dobre rady i  dzielenie się doświadcze-

niem a  przede wszystkim za to, że była 

wśród nas każdego dnia.  

My uczniowie Zespołu Szkół jesteśmy 

wdzięczni za możliwość uczestniczenia 

w programach europejskich, poznanie 

kultury, historii i tradycji Anglii, Włoch 

i  Niemiec. Za to, że była wymagającym, ale 

wspaniałym pedagogiem i przyjacielem 

młodzieży. 

Jako przyjaciele wdzięczni jesteśmy za to, że 

po prostu byłaś.  

KADRA PEDAGOGICZNA W LATACH 1961—2011 C.D.  
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Uzarski Edward   nauczyciel zawodu 
Wajgt - Zaborowska Katarzyna język angielski 
Wawer Anna przedmioty ekonomiczne 
Wawryszczuk Jadwiga język niemiecki 
Wiatr Józef chemia, technologia 
Wiejak Anna wychowanie fizyczne 
Wilkońska Janina Maria  przedmioty spożywcze 
Winnicki Tadeusz historia, wos 
Wiss Barbara          pedagog   
Wiss Ryszard  nauczyciel zawodu 
Wiśniewski Wojciech język angielski 
Wiśniowski Stanisław przedmioty ekonomiczne 
Witkowska (Murawska) Teresa język polski 
Wlaźlak Janina język polski 
Wnuk  Zbigniew przedmioty ekonomiczne, chemia 
Wojciechowski Daniel język niemiecki 
Wojciechowski Krzysztof język angielski 
Wolska Elżbieta język rosyjski 
Wołowicz Adam   nauczyciel zawodu 
Woźna Krystyna język polski 
Woźniak Halina   przedmioty rolnicze 
Wrotkowski Mariusz wychowanie fizyczne 
Wrzeszcz Iwona    przedmioty spożywcze 
Wyżlinski Ryszard  nauczyciel zawodu 
Yarowa Alona język angielski 
Załoba Bogusław   przedmioty elektroniczne, przedmioty mechaniczne 
Zawadzka Aneta elementy prawa 
Ziombra Janina nauczyciel zawodu, przedmioty rolnicze, rachunkowość 
Żuczkowski Tadeusz  język angielski 
Żywień Elżbieta język polski 
Żywień Helena (Władysława) język polski 
Żywień Zdzisław historia, wos 

Autor zdjęcia: Stanisław Lesiak, wrzesień 2009 r.  
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KADRA KIEROWNICZA  

ORAZ PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 

WSPOMNIENIE 

Urszula Kwiatkiewicz [*] 2010 r.  

Z Zespołem Szkół im. gen. Sylwestra 

Kaliskiego w Górze związana była od 

1963 r.   

Pani Urszula Kwiatkiewicz posiadała 

nie tylko ciekawą osobowość, ale też 

zamiłowanie do swojej pracy. Wybo-

ru zawodu dokonała przypadkowo, 

bez większego sentymentu. Nie 

sądziła wtedy, że praca wśród książek 

okaże się dla Niej zajęciem wymarzo-

nym. Po latach stwierdziła, że „bez 

książek i bez młodzieży jej życie 

byłoby bezbarwne”.  

Bibliotekę szkolną organizowała od 

podstaw w sposób wzorowy. Stwo-

rzyła warsztat informacyjno - biblio-

graficzny i szkolną pomoc biblio-

teczną. 

Wyróżniała się nie tylko wśród na-

uczycieli szkoły, ale zdobyła także 

uznanie urzędników ministerialnych, 

bo szkoła została uznana za wiodącą 

w zakresie pracy bibliotecznej.  

Wyróżniona została Medalem Komi-

sji Edukacji Narodowej, odznaką 

„Zasłużony dla Ziemi Górowskiej” 

i  Odznaką „Za zasługi dla wojewódz-

twa leszczyńskiego” oraz Złotym 

Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawaler-

skim Orderu Odrodzenia Polski.  

Praca w szkole była dla pani Urszuli 

Kwiatkiewicz sensem życia. Na zasłu-

żoną emeryturę przeszła w roku 

1980, jednak nie potrafiła rozstać się 

z młodzieżą. Jeszcze przez długie lata 

związana była ze szkołą, służąc swoją 

pracą jako nauczyciel emerytowany. 

Pracę w naszej szkole zakończyła 

w roku 2001.  

 

Kadra kierownicza:  

Dyrektor szkoły - mgr inż. Teresa Frączkiewicz 

Wicedyrektor do spraw dydaktycznych - mgr Teresa Bakuła 

Wicedyrektor do spraw wychowawczych - mgr Krzysztof Szmydyński 

Wicedyrektor do spraw sportu i rekreacji - mgr Dariusz Lisiecki 

Kierownik szkolenia praktycznego - mgr Barbara Trojanek 

 

Pracownicy administracyjno - ekonomiczni:  Pracownicy obsługi:  

Adutis Katarzyna - pomoc administracyjna   Frask Kazimierz  

Duda Małgorzata - sekretarz szkoły   Grzelczak Krystyna  

Grzybowska Marzena - księgowa   Grzesiak Zdzisław  

Kospiczewicz Julian - inspektor ds. BHP   Jaróżek Danuta                  

Murek Beata - księgowa    Karlińska Maria  

Romanowska Mariola - księgowa    Małyszczyk Halina  

Szablewska Agnieszka - kierownik gospodarczy Nuckowska Irena  

Wawer Anna - główna księgowa   Pudełek Czesława  

     Romanowski Romuald  

     Sadowska Barbara  

 

 

Autor zdjęcia: Stanisław Lesiak, wrzesień 2009 r.  
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TECHNIKUM 
Naukę w Technikum można podjąćć po 

ukończeniu sześcioletniej szkoły podsta-

wowej, a następnie trzyletniego gimna-

zjum. Ukończenie czteroletniego Techni-

kum umożliwia uzyskanie dyplomu po-

twierdzającego kwalifikacje zawodowe po 

zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świa-

dectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 

maturalnego.  

Technik ekonomista - szkoła umożliwia 

zdobycie szerokiej wiedzy ekonomicznej, 

korzystania ze źródeł prawa, a także wyko-

rzystania techniki komputerowej w ekono-

mii. Absolwent może być zatrudniony na 

średnich szczeblach zarządzania w przed-

siębiorstwach produkcyjnych, handlo-

wych, usługowych – w działach: marketin-

gu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowo-

ści, zbytu, planowania, sekretariacie. 

Technik handlowiec - szkoła przygoto-

wuje do aktywności zawodowej, przedsię-

biorczego działania i ekonomicznego my-

ślenia kupca na różnych szczeblach obrotu 

towarowego oraz do prowadzenia działal-

ności w ramach samodzielnej placówki 

handlowej. Absolwent może być zatrud-

niony na średnich szczeblach zarządzania 

w punktach sprzedaży detalicznej, w hur-

towniach i magazynach, w przedsiębior-

stwach handlowych o różnych formach 

własności.  

Technik agrobiznesu - szkoła przygoto-

wuje do umiejętnego projektowania, przy-

gotowywania i prowadzenia zespolonych 

ze sobą działań uczestniczących bezpo-

średnio lub pośrednio w wytwarzaniu 

finalnych produktów żywnościowych, 

począwszy od pozyskania surowców pier-

wotnych, a na gotowej żywności na stole 

konsumenta skończywszy. Absolwent 

może prowadzić gospodarstwo rolnicze, 

działalność gospodarczą w sferze agrobiz-

nesu lub być zatrudniony w firmach agro-

biznesowych w charakterze pracownika 

najemnego. 

Technik mechanik - celem kształcenia 

jest przygotowanie absolwenta do organi-

zowania, nadzorowania przebiegu proce-

sów wytwarzania i eksploatacji maszyn 

i  urządzeń oraz projektowania obiektów 

mechanicznych i procesów obróbki i mon-

tażu. Absolwenci mogą podejmować pracę 

w branży mechanicznej w przemyśle ma-

szynowym, budownictwie, górnictwie, 

transporcie, rolnictwie Absolwenci mogą 

podejmować pracę w branży mechanicznej 

w przemyśle maszynowym, budownictwie, 

górnictwie, transporcie, rolnictwie.   

Technik informatyk - szkoła umożliwia 

zdobycie przygotowania w zakresie two-

rzenia i wykorzystywania oprogramowania 

oraz serwisowania sprzętu komputerowe-

go. Absolwent może być zatrudniony na 

następujących stanowiskach: instalator 

i  administrator systemów operacyjnych, 

administrator sieci komputerowych, baz 

danych, projektant i programista baz da-

nych, instalator i konserwator sprzętu 

komputerowego,  działu finansowo - księ-

gowego.  

Technik logistyk - jego zadaniem jest 

dostarczyć właściwy towar, właściwemu 

klientowi, we właściwej ilości, właściwym 

czasie, na właściwe miejsce, we właściwym 

stanie i po właściwych, czyli możliwie 

najniższych kosztach. Absolwent może 

podejmować pracę w działach logistyki: 

przedsiębiorstw przemysłowych, handlo-

wych, dystrybucyjnych, usługowych, 

transportowo – spedycyjnych oraz w jed-

nostkach samorządu terytorialnego.  

Technik budownictwa - często po pro-

stu majster, to na budowie król, bo to on 

nadzoruje robotników, jest też odpowie-

dzialny za ich pracę i bezpieczeństwo. Poza 

placem budowy technik budownictwa 

ogólnego może pracować w biurze projek-

tów, gdzie jako asystent projektanta opra-

cowuje fragmenty prac projektowych pod 

względem technicznym i graficznym. Re-

fleks, spostrzegawczość i umiejętność 

szybkiego podejmowania decyzji w sytu-

acjach awaryjnych z jednej strony, 

a z drugiej organizacyjne i kierownicze to  

cechy technika budowlanego. Niezbędne 

jest też żelazne zdrowie i duża odporność 

psychiczna.  

Technik hotelarstwa - jest to zawód 

o  charakterze usługowym, niezbędna jest 

umiejętność prawidłowego zachowania, 

postawy, nawyków, sposobu reagowania 

na życzenia klienta hotelowego i właściwa 

obsługa z zachowaniem zasad etyki i kul-

tury zawodowej. Do podstawowych zadań 

zawodowych należą wszystkie czynności 

związane z fachową i kompleksową obsłu-

gą gościa hotelowego: recepcja, służba 

piętrowa, gastronomia, usługi komple-

mentarne, a także zbieranie danych, gro-

madzenie informacji, kreowanie rozwoju 

i planowanie różnego rodzaju usług hote-

larskich na potrzeby prowadzonych zadań 

przez organy administracji samorządowej 

oraz branżowych organizacji i stowarzy-

szeń. 
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TECHNIKUM w zawodach:  

 technik ekonomista 

 technik handlowiec  

 technik agrobiznesu  

 technik mechanik  

 technik informatyk  

 technik logistyk (od 2009 r.)  

 technik budownictwa (od 2010 r.) 

 technik hotelarstwa (od 2011 r.) 

* 

Gospodarka rynkowa i efektywne funkcjonowa-

nie na rynku pracy wymaga, aby każdy z nas 

posiadał wiedzę ogólnoekonomiczną.  

Proces przemian w polskim handlu detalicznym 

i hurtowym wymaga odpowiedniego przygoto-

wania zawodowego kupców.  

Agrobiznes szansę na przyciągnięcie zagranicz-

nych turystów, poszukujących innych sposobów 

na wypoczynek: kontaktu z naturą, odpoczynku     

w rodzinnej atmosferze, domowego jedzenia, 

a nawet udziału w pracach rolniczych.   

 Agroturystyka i hotelarstwo to dziedziny 

przynoszące ogromne dochody i dające zatrud-

nienie milionom ludzi.  

Hotelarstwo jest światem posiadającym własną 

specyfikę, kodeks i obyczaje. To środowisko 

specjalistów różnych dziedzin - menedżerów, 

szefów kuchni, dekoratorów wnętrz. Praca, 

w której dobry fachowiec ma ogromne pole do 

popisu, a jeśli trafi do renomowanego hotelu, 

ma szansę  przyjmować królów, cesarzy, prezy-

dentów i gwiazdy  światowego formatu.  

Komputeryzacja we wszystkich dziedzinach 

gospodarki i nauki oraz upowszechnienie tech-

nologii informatycznych, w tym internetowych, 

przyczyniły się do potrzeby zaistnienia zawodu 

technik informatyk. Na informatykę można 

spojrzeć tak: nudna dziedzina wiedzy, w sam 

raz dla zarośniętych okularników, mających 

niewiele wspólnego z rzeczywistym światem…. 

Ale można też inaczej: to działka dla wybrań-

ców, ludzi. którzy mają niezwykle ważną mi-

sję!!! Mają przeprowadzić ludzkość do nowej 

ery, przekonać nas: „zaufajcie komputerom! bez 

nich nie ma przyszłości!”.  

Logistyka to przepływ materiałów, informacji 

i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi. 

Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być 

gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane. 

Budownictwo jest dziedziną spektakularną, 

wszyscy widzą budynki, drogi, mosty, wiaduk-

ty, maszty telewizyjne, wieże… Są to obiekty 

niezbędne, które w dodatku kształtują prze-

strzeń. Komfort życia zależy więc w dużej 

mierze od jakości pracy budowniczych. W Polsce 

trzeba budować co najmniej trzy razy więcej niż 

obecnie mieszkań, żeby sytuacja nie pogarszała 

się. Stan polskich dróg jest fatalny, wymagają 

one szybkich remontów. Rozwinąć się też musi, 

i to znacznie, budownictwo związane z ochroną 

środowiska. W tej branży na pewno łatwo 

będzie znaleźć pracę! 
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LICEUM PROFILOWANE 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, na podbudowie programowej gimnazjum, realizuje 

program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego na 

poziomie czeladniczym, zgodnie z profilem placówki.  

Szkoła prowadzi nabór do klas w zawodach: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodo-

wych, piekarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, stolarz, ślusarz oraz do 

klas wielozawodowych wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN.  

Kształcenie odbywa się w oparciu o praktyczną naukę zawodu u lokalnych pracodawców 

(młodociani pracownicy) oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 

w Górze w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, monter instalacji 

i urządzeń sanitarnych, murarz. 

Uczeń mający status pracownika młodocianego w okresie nauki zawodu otrzymuje wyna-

grodzenie w wysokości: 4 % (w I roku nauki), 5 % (w II roku) i 6 % (w III roku) przecięt-

nego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.  

ZSZ przygotowuje ucznia do podjęcia pracy zawodowej, a także umożliwia potwierdzenie 

kwalifikacji zawodowych w zewnętrznym systemie egzaminacyjnym. Absolwent może 

przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komi-

sją Egzaminacyjną lub Izbą Rzemieślniczą, uzyskując tytuł czeladnika.   

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest posiadanie zaświadczenia, a następnie podpisanej 

umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz przedłożenie zaświadczenia lekar-

skiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy w określonym zawo-

dzie.  

Ubiegając się o przyjęcie do ZSZ, kandydat zobowiązany jest do znalezienia we własnym 

zakresie zakładu pracy, w którym będzie odbywał praktyczną naukę zawodu.  

Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogól-

nokształcącym uzupełniającym (2 lata) lub w technikum uzupełniającym (3 lata). 

LICEUM PROFILOWANE  

 zarządzanie informacją  

 profil ekonomiczno - admi-

nistracyjny   

 profil socjalny 
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Nauka w Liceum Profilowanym trwa trzy lata i umożliwia przystąpienie do egzaminu matu-

ralnego. Liceum Profilowane jest połączeniem liceum ogólnokształcącego z ukierunkowaniem 

nauki zawodu. Realizuje podstawę programową przeznaczoną dla szkół średnich i specjaliza-

cje w następujących profilach:  

zarządzanie informacją - przygotowuje do korzystania i przetwarzania informacji pocho-

dzących z wielu źródeł, upowszechnianych za pomocą różnych form przekazu. Jednocześnie 

umożliwia dalsze kształcenie zawodowe, m.in. w następujących branżach zawodowych: infor-

matyka, informacja naukowa, bibliotekoznawstwo, fotografika, urządzenia audiowizualne, 

techniki multimedialne, systemy baz danych, grafika komputerowa, poligrafia.  

ekonomiczno - administracyjny - przygotowuje absolwentów do podjęcia własnej dzia-

łalności gospodarczej lub też do pracy w komórkach funkcjonalnych przedsiębiorstw takich, 

jak: sekretariat, dział ogólnoekonomiczny, dział finansowy, dział marketingu, dział zaopatrze-

nia lub zbytu, dział administracyjno - organizacyjny i inne.  

socjalny - szkoła przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy z człowiekiem i dla człowieka, 

z ludźmi i dla ludzi. Przyjmując takie założenie, konieczne jest stawianie na równi szeroko 

rozumianej wiedzy o człowieku oraz umiejętności zachowania się w kontaktach interpersonal-

nych. 

„Celem szkoły jest dać młodzieży taką edukację, aby jej absolwenci  
mogli z powodzeniem konkurować na europejskim rynku pracy” 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA  

wybrane zawody wg klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego 

2 - letnie:  

fotograf, kucharz małej gastronomii, 

sprzedawca, pszczelarz, ogrodnik, beto-

niarz - zbrojarz, monter systemów rurocią-

gowych, posadzkarz, malarz - tapeciarz, 

kominiarz, lakiernik, blacharz, kowal, 

mechanik maszyn i urządzeń drogowych, 

operator maszyn leśnych 

3 - letnie:  

fryzjer, rolnik, kamieniarz, cieśla, monter 

konstrukcji budowlanych, murarz, dekarz, 

monter instalacji i urządzeń , technolog 

robót wykończeniowych w budownictwie, 

monter instalacji gazowych, monter izolacji 

budowlanych, blacharz samochodowy,  

operator obrabiarek skrawających, ślusarz, 

mechanik - monter maszyn i urządzeń,  

mechanik - operator pojazdów i maszyn 

rolniczych,  mechanik pojazdów samocho-

dowych, monter - instalator urządzeń 

technicznych w budownictwie wiejskim, 

elektryk, elektromechanik pojazdów samo-

chodowych, elektromechanik, monter sieci 

i urządzeń telekomunikacyjnych, mechanik 

precyzyjny, optyk - mechanik, zegarmistrz, 

złotnik - jubiler, introligator, cukiernik, 

piekarz, rzeźnik - wędliniarz, stolarz, 

krawiec, tapicer, drukarz, operator maszyn 

i urządzeń przemysłu spożywczego …  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gimnazjum
http://pl.wikipedia.org/wiki/Program_nauczania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liceum_og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liceum_og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Technikum
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WSPÓŁPRACA Z WAT 

Podczas wizyty w Wojskowej Akademii 

Technicznej w Warszawie w dniach 26 – 

28 listopada 2009 roku, doszło do podpi-

sania listu intencyjnego o współpracy 

WAT-u i wszystkich szkół noszących imię 

gen. Sylwestra Kaliskiego, a jest ich sześćć 

w Polsce. W liście czytamy:  

„Wojskowa Akademia Techniczna im. 

gen. Jarosława Dąbrowskiego jest uczel-

nią wyższą elitarną ze względu na jakość 

kształcenia, propagującą odpowiednie 

postawy etyczne studentów, prowadzącą 

badania naukowe na najwyższym pozio-

mie, nastawioną na transfer technologii 

ze sfery badawczej do przemysłu, stano-

wiącą zaplecze dydaktyczne, naukowo - 

badawcze i eksperckie w systemie bezpie-

czeństwa Państwa Polskiego, na której 

obecny kształt znaczący wpływ miał jej 

wieloletni Komendant gen. dyw. prof. dr 

hab. inż. Sylwester Kaliski. 

Szkoły imienia gen. prof. Sylwestra Kali-

skiego pełnią misję odkrywania i przeka-

zywania prawdy przez edukację i wycho-

wywanie młodzieży, zgodnie z zasadami 

głoszenia prawdy, szacunku dla wiedzy 

i umiejętności, tolerancji światopoglądo-

wej i poszanowania godności człowieka, 

otwartości na nowe idee, rzetelności 

w upowszechnianiu i przekazywaniu 

wiedzy.” 

Patronat nad poszczególnymi szko-

łami, w imieniu WAT-u objęły różne Wy-

działy. Zespół Szkół w Górze opieką otoczy 

Wydział Mechaniczny.  

W ramach porozumienia Wojskowa 

Akademia Techniczna zobowiązała się 

do współudziału w różnych działaniach 

propagujących wiedzę i dobre imię gen. 

Sylwestra Kaliskiego. Są to m. in.:   

 prowadzenie zajęć przez nauczycieli 

akademickich oraz udzielanie konsul-

tacji i pomocy w opracowywaniu 

zajęć w naszej szkole, 

 współorganizowanie konkursów 

i  imprez o charakterze naukowym 

i  poznawczym dla uczniów i studen-

tów (festiwale nauki, olimpiady, dni 

otwarte), 

 zapewnienie 

miejsca w Domach 

Studenckich absol-

wentom Szkół, 

które są sygnatariu-

szami Listu Inten-

cyjnego, podejmu-

jącym studia stacjo-

narne w Akademii, 

 dostarczanie 

prasy wydawanej 

przez Akademię 

oraz publikacji 

o charakterze na-

ukowym, które 

mogą być wykorzy-

stywane w procesie 

dydaktycznym 

szkół. 
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Wojskowa Akademia Technicz-

na powstała w 1951 roku.  

Jest równocześnie jednostką nauko-

wą, przygotowaną do kompleksowego 

prowadzenia prac badawczych 

w zakresie badań podstawowych, 

rozwojowych i wdrożeniowych, 

z dziedziny techniki wojskowej, 

z uwzględnieniem prac studyjnych 

i opracowań prognoz rozwoju syste-

mów i urządzeń dla potrzeb gospodar-

ki narodowej, Sił Zbrojnych RP, do-

radztwa technicznego w zakresie 

formułowania tendencji rozwoju 

sprzętu wojskowego, nowoczesnych 

technologii, ekspertyz, opinii nauko-

wych i badań kwalifikacyjnych.  

Wysoki poziom prac naukowo - ba-

dawczych potwierdzają liczne wyna-

lazki, innowacje i patenty oraz presti-

żowe nagrody krajowe, jak również 

i zagraniczne.   

Wydział Mechaniczny WAT:  

Główne obszary prac badawczych 

tego Wydziału to: badania i opraco-

wanie systemu zdalnego sterowania 

platformami bezzałogowymi; modelo-

wanie, projektowanie, modernizacja 

oraz badania maszyn roboczych ze 

szczególnym uwzględnieniem hydro-

statycznych i hydrokinetycznych 

układów napędowych i sterowania 

oraz pracy w skrajnych warunkach 

klimatycznych; badania pojazdów 

w ujemnej temperaturze, badania 

silników o spalaniu wewnętrznym 

i hybrydowych układów napędowych, 

zastosowanie ogniw paliwowych; 

badania, modernizacja i doskonalenie 

konstrukcji wozów bojowych i środ-

ków transportu kołowego oraz urzą-

dzeń do magazynowania, przechowy-

wania i dystrybucji produktów nafto-

wych i paliw alternatywnych, rozwoju 

systemów ich eksploatacji i napraw, 

z uwzględnieniem potrzeb ekologii; 

prace badawcze z obszaru: logistyki 

wojskowej i cywilnej, e-logistyki, 

mikrologistyki, eurologistyki, logistyki 

międzynarodowej i ekologistyki.   
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Instytut Fizyki Plazmy i Lase-

rowej Mikrosyntezy (IFPiLM) 

założony został w 1976 roku. Poło-

żony jest na skraju Warszawy, 10 

km na zachód od centrum. Prowadzi 

prace badawcze w zakresie fizyki 

plazmy, fizyki i technologii laserów 

oraz technologii dużych mocy. Prace 

te prowadzone są we współpracy 

z instytutami w Polsce i na świecie, 

a także na zamówienie przemysłu 

krajowego.  

Początkowo aktywność badawcza 

IFPiLM skoncentrowana była na 

badaniach podstawowych w zakre-

sie fizyki plazmy i syntezy termoją-

drowej. Obecnie około 30% poten-

cjału Instytutu zaangażowane jest 

w prace związane z aplikacją tech-

nologii plazmowych i rozwojem 

technik pomiarowych. Podstawowe 

wyposażenie laboratoryjne Instytu-

tu to generatory plazmy, lasery, 

generatory impulsów wielkiej mocy, 

zautomatyzowane systemy diagno-

styczne i  komputery.  

IFPiLM prowadzi prace badawcze 

i rozwojowe w zakresie fizyki i tech-

nologii laserów dużej mocy, laserów 

diagnostycznych oraz technologii 

materiałów optycznych i aparatury 

pomiarowej. Obecne prace Instytu-

tu w tym zakresie obejmują fizykę 

laserów o bardzo krótkim impulsie. 

Laboratorium laserowe w IFPiLM 

jest głównym ośrodkiem laserów 

dużej mocy w Polsce, otwartym na 

współpracę z ośrodkami krajowymi 

i zagranicznymi. IFPiLM prowadzi 

także badania fizyki tokamaków, 

w ścisłej współpracy z ośrodkami 

badawczymi Euratomu we Wło-

szech i Niemczech. Badania te skon-

centrowane są na problemach fizyki 

plazmy przyściennej. W ostatnich 

latach grupa fizyków plazmowych, 

działając pod patronatem UNESCO, 

opracowała założenia i program 

Międzynarodowego Centrum Badań 

Gęstej Plazmy Namagnetyzowanej 

(ICDMP - International Centre for 

Dense Magnetized Plasmas).  

Od roku 1992 IFPiLM uczestniczy 

ponadto w pracach związanych 

z certyfikacją obiektów latających 

pod kątem ich odporności na ude-

rzenia pioruna.    17 

Nawiązanie kontaktów z instytucjami i urzędami, w których pracował Sylwester Kaliski oraz 

jego najbliższą rodziną, zaowocowało zebraniem licznych materiałów dotyczących przyszłego 

patrona, w postaci zdjęć, publikacji naukowych i artykułów prasowych.  

Do chwili obecnej placówka utrzymuje stałe, szeroko płaszczyznowe kontakty z Instytutem 

Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie. Organizowane są wycieczki nauczycieli 

i uczniów do Instytutu w celu lepszego poznania jego naukowych odkryć. Szkoła przygotowu-

je sesje popularno - naukowe z udziałem pracowników naukowych Instytutu, którzy  prezen-

tują swój naukowy i pedagogiczny dorobek. Instytut przekazuje szkole nieodpłatnie różnorod-

ne pomoce naukowe. Pracownicy Instytutu uczestniczą w uroczystościach szkolnych naszej 

placówki. Na podkreślenie zasługuje fakt, że pracownicy naukowi Instytutu kontakty z naszą 

szkołą traktują bardzo poważnie i serdecznie, zawsze służąc nam pomocą i radą.  

 

dr Sławomir Jednoróg - pracow-

nik naukowy Instytutu na semina-

rium naukowym „Energia przy-

szłości”  w Zespole Szkół w Górze 

Jego wykłady dotyczyły m.in. 

energetyki współczesnej i jej per-

spektyw oraz syntezy termodyna-

micznej i wykorzystania jej 

w energetyce. Z opinii młodzieży 

wynika, iż lekcje przeprowadzone 

przez światowej sławy naukowca 

wcale nie muszą być nudne i trud-

ne. Dr Jednoróg świetnie radził 

sobie z wyjaśnianiem skompliko-

wanych zagadnień z dziedziny 

fizyki wykorzystując do tego swoje 

zdolności pedagogiczne.  

W 2009 r. nasza szkoła przystąpiła do projektu realizowanego przez  Urząd Mar-

szałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskie Centrum Informacji 

Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu  w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki - POKL, PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach; DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego. Cel ogólny projektu: Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodo-

wego młodzieży Dolnego Śląska poprzez realizację programów rozwojowych szkół prowadzą-

cych kształcenie zawodowe zgodnie z potrzebami rynku pracy.   

W ramach projektu do końca kwietnia 2011 r. zostaną zrealizowane następujące działania: 

 Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji 

kluczowych: 406 godz. 

 Doradztwo i opieka psychologiczno - pedagogiczna: 190 godz.  

 Efektywne programy doradztwa edukacyjno- zawodowego: 100 godz. 

 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (branża mechaniczna): 80 godz.  

 Wycieczki zawodoznawcze - 5 

 Powiatowe forum zawodoznawcze „Absolwent szkoły zawodowej wkracza na rynek 

pracy”  

 Praktyki/ staże dla branży mechanicznej 

 Wyjazdowe zajęcia specjalistyczne dla grupy uczniów w zawodach mechanicznych.  

Ponadto szkoła otrzymała wsparcie w postaci  nowoczesnych  materiałów  dydaktycznych: 

System Informacji Zawodowej, System Informacji Branżowej.  Oczekujemy na doposażenie 

pracowni mechanicznej w ramach projektu na kwotę przeszło 70 tys. zł. W projekcie do koń-

ca kwietnia 2011. weźmie udział blisko 500 uczniów naszej szkoły.  

W kolejnych latach projekt będzie wspierał branże: mechaniczną, turystyczną, samochodo-

wą, informatyczną, budowlaną.  

 

 

 

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA  

ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU 

WSPÓŁPRACA Z IFPILM 
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2 czerwca 2008 roku w Sali Kolumnowej 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się 

ceremonia wręczenia Znaków Jakości 

Interkl@sa 2008. Uroczystość została 

objęta patronatem Marszałka Sejmu RP 

Bronisława Komorowskiego. 

 Byli na niej obecni przedstawiciele naszej 

szkoły pani dyrektor Teresa Frączkiewicz, 

pani wicedyrektor Teresa Witkowska 

i uczniowie Daria Kujawińska i Jacek 

Klimczak.  W tym roku Znak Jakości In-

terkl@sa został przyznany po raz siódmy. 

To prestiżowe wyróżnienie uzyskały szko-

ły, które przygotowują uczniów do swo-

bodnego funkcjonowania w społeczeń-

stwie informacyjnym, zgodnie z najwyż-

szymi światowymi standardami. 

 W tegorocznej edycji konkursu o Znak 

Jakości ubiegało się 35 szkół. Dwadzieścia 

sześć zostało laureatami tego prestiżowego 

wyróżnienia. Znak Jakości na jeden rok 

szkolny uzyskały dwadzieścia trzy szkoły. 

Wśród tych szkół znalazł się także Zespół 

Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego 

w Górze. W uroczystości udział wzięły 

delegacje szkolne, przedstawiciele Mini-

sterstwa Edukacji Narodowej, kuratoriów 

oświaty, samorządów. Z członków Kapitu-

ły, do której należą wybitne osobistości 

polskiej kultury, nauki i polityki, obecni 

byli: Krystyna Janda, prof. Andrzej Blikle, 

prof. Aleksander Łuczak, Marek Borowski, 

Łukasz Wojtasik.  Gości powitała posłanka 

do Parlamentu Europejskiego Grażyna 

Staniszewska. Podkreśliła w swoim prze-

mówieniu niezwykle ważną rolę, jaką od-

grywają prawdziwi nauczyciele w edukacji 

młodego pokolenia. Szkoły, które znako-

micie spełniają swoją funkcję edukacyjną, 

są godne największego szacunku i uzna-

nia. 

 Następnie swoje wystąpienie miał Broni-

sław Komorowski, Marszałek Sejmu RP.  

 Z podsumowaniem tegorocznej edycji 

konkursu wystąpił Zdzisław Nowakowski, 

przewodniczący komisji Znaku Jakości.  

Na uroczystości szczególnie podkreślono 

naszą wszechstronną współpracę między-

narodową, udział w programach europej-

skich. Uznano też, że ankieta opracowana 

przez Zespół Szkół w Górze była najlepsza 

ze wszystkich nadesłanych na konkurs. 

Należy dodać, że nasza szkoła była jedną 

z  trzech szkół z województwa dolnoślą-

skiego wyróżnionych w konkursie, jedno-

cześnie jedną z trzech szkół ponadgimna-

zjalnych wyróżnionych Znakiem.  Po za-

kończeniu uroczystości wręczenia nagród 

Ministra Edukacji Narodowej, Znaków 

Jakości przez Członków Kapituły Znaku 

Jakości „Interkl@sa” i nagród od sponso-

rów, młodzież i nauczyciele zostali zapro-

szeni do zwiedzania Parlamentu. Prestiżo-

we wyróżnienie, jakim jest Znak Jakości 

„Interkl@sa”, potwierdza, że nasza szkoła 

stała się ośrodkiem wdrażania idei społe-

czeństwa opartego na wiedzy. 

 

Znak Jakości 

Interkl@sa 

wręczył 

Marszałek 

Sejmu  

Bronisław 

Komorowski, 

na zdj. 

 również 

Krystyna 

Janda 

Znak Jakości Interkl@sa to ogólno-

polska inicjatywa, której głównym 

celem jest promowanie szkół przygo-

towujących uczniów do funkcjono-

wania w  społeczeństwie informacyj-

nym, zgodnie ze standardami przyję-

tymi w Unii Europejskiej. 

W szkole ze Znakiem Jakości In-

terkl@sa: 

 Uczniowie i nauczyciele wykorzy-

stują komputery i sieć Internet do 

wyszukiwania, selekcjonowania 

i celowego wykorzystywania infor-

macji. 

 Biblioteka szkolna z centrum multi-

medialnym jest miejscem dostępu do 

Internetu oraz zasobów edukacyj-

nych i źródeł informacji. 

 Nauczyciele i uczniowie opracowali 

i wdrożyli program bezpieczeństwa 

w Sieci. 

Nauczyciele stosują komputery 

i technologię informacyjną, w tym 

możliwości sieci Internet, w pracy 

dydaktycznej. 

 Personel administracyjny oraz 

kadra kierownicza stosuje kompute-

ry w administrowaniu i zarządzaniu 

szkołą. 

 Uczniowie uczestniczą w międzysz-

kolnych konkursach i olimpiadach, 

w których komputer i sieć Internet 

jest elementem zadań konkursowych 

lub ich rozwiązań. 

 Uczniowie zaprojektowali, wykona-

li i prowadzą szkolną witrynę WWW. 

 Pracownie komputerowe są wyko-

rzystywane nie tylko w procesie 

nauczania poszczególnych przedmio-

tów, ale także w innych przedsięwzię-

ciach - oczekiwanych przez społecz-

ność szkolną i lokalną. 

ZNAK JAKOŚCI INTEKL@SA 
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„Szkoła stała się ośrodkiem wdrażania idei społeczeństwa opartego na 
wiedzy” (...) „przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania 
uzdolnień młodzieży” 

„Szkoła z klasą” - działania społeczne to nie zewnętrzny dodatek do szkolnego programu czy próba 

uatrakcyjniania go na siłę. Wręcz przeciwnie, mogą one stać się mocnym punktem szkolnej praktyki. 

Bo młody człowiek najlepiej uczy się, jeśli może wykonać zadanie powiązane z prawdziwą, życiową 

sytuacją. Uczniowie są zmęczeni abstrakcyjnymi treściami, wolą autentyczne zadania, bo łatwiej rozu-

mieją ich sens. Takie zadania motywują, inspirują, nauka odbywa się jakby „przy okazji”. Dlatego też, 

nasza szkoła od stycznia 2005 roku uczestniczy w programie "Szkoła z klasą. Czytam, myślę, dzia-

łam". Po zakończeniu recenzowania, powołana przez organizatorów akcji komisja, po zapoznaniu się 

z  recenzjami przyznała naszej szkole  sprawność COGITO oraz AGO. 

„Nauczyciel z klasą” - zgodnie z założeniami programu, każdy z biorących w nim udział nauczycieli 

podjął próbę zaliczenia czterech sprawności:  Nauczycielu, odejdź od tablicy; Nauczycielu, pracuj 

metodą projektów; Nauczycielu, oceniaj uczniów tak, by pomagać im się uczyć; Nauczycielu, uczeń też 

człowiek.   Głównym celem programu było kształtowanie wymienionych wyżej umiejętności powiąza-

nych z programem oraz rozwijanie współpracy naszej placówki z innymi szkołami. 

Celem programu „Uczeń z klasą” jest zwrócenie szczególnej uwagi  na samodzielność uczniów 

i  zachęcenie nauczycieli do przygotowania ich do pracy w grupie, pracy metodą projektu i rozwiązywa-

nia problemów. Udział w programie był także okazją do wymiany opinii i nawiązania współpracy po-

między uczniami z różnych szkół w całej Polsce. Uczniowie oglądali swoje projekty i komentowali je. 

Dzięki temu znajdowali korespondencyjnych przyjaciół. Przystępując do akcji nauczyciele ZS w  Górze 

umożliwili uczniom prezentację własnych dokonań, realizację pomysłów, które do tej pory pozostawały 

w sferze ich marzeń. Nasza szkoła jest jedną z nielicznych w kraju, jeśli nie jedyną, w której do akcji 

przystąpiło aż tyle osób. Fakt ten podkreślany był na spotkaniach szkolnych koordynatorów programu 

z przedstawicielami CEO i doceniony przez organizatorów.  

 

 

„Szkoła myślenia” - najważniejsze w progra-

mie było rozwijanie umiejętności rozumowania, 

zadawania pytań badawczych, rozwiązywania 

problemów oraz wykorzystania wiedzy w prakty-

ce. Program polegał na zachęceniu nauczycieli 

do stosowania metod rozwijających myślenie, 

w tym uczniowskich projektów edukacyjnych, 

zarówno z zakresu nauk matematyczno - przy-

rodniczych, jak i humanistyczno - społecznych. 

Wśród szkół, które ukończyły program znalazł 

się też Zespół Szkół w Górze, który tym samym 

uzyskał tytuł „Szkoły Myślenia”.   

Centralne Biuro Programu eTwinning (CSS) 

z siedzibą w Brukseli przyznało Teresie Witkow-

skiej i Zespołowi Szkół im. gen. Sylwestra Kali-

skiego w Górze „Europejską Odznakę Jako-

ści (European Quality Label)” za wspaniałą 

pracę w projekcie „The handicraft and picture 

exhibition” („Rzemiosło i wystawa obrazu”). 

Oznacza to, iż działania uczniów i nauczycielki 

ocenione zostały na najwyższym europejskim 

poziomie. Projekt Zespołu Szkół w  Górze znalazł 

się na liście najlepszych projektów w Europie 

realizowanych w międzynarodowym partner-

stwie. Europejska Odznaka Jakości jest drugim 

wyznacznikiem sukcesu i przyznawana jest 

automatycznie przez Centralne Biuro Akcji 

eTwinning tym nauczycielom i szkołom, 

w których projekcie co najmniej dwóch partne-

rów otrzymało Krajową Odznakę Jakości eTwin-

ning.   

Innowacyjny Nauczyciel Roku - Gala Finałowa 

konkursu „Nauczyciel Roku 2010” była 

również finałem konkursów „Innowacyjna 

Szkoła 2010” i „Innowacyjny Nauczyciel 

2010”. W tegorocznych uroczystościach 

w Warszawie uczestniczyła pani Teresa Witkow-

ska, polonistka z naszej szkoły. Wystąpiła 

w podwójnej roli. Brała ona udział w tegorocznej 

edycji konkursu „Innowacyjny Nauczyciel”, 

którego celem jest kształcenie i rozwijanie umie-

jętności efektywnego wykorzystania technologii 

informacyjno – komunikacyjnych oraz informa-

tycznych, a także integracja nowoczesnych tech-

nologii w nauczaniu. Oprócz tego otrzymała ona 

nominację do "Szczęśliwej Trzynastki" konkursu 

„Nauczyciel Roku”.  

Szkoły laureatów nagradzane są tytułem 

„Szkoła na medal”. Podobny tytuł otrzymała 

też nasza szkoła, a pamiątkowa tablica została 

przekazana w czasie uroczystości na ręce pani 

dyrektor szkoły, Teresy Frączkiewicz.  

28 lutego 2011 roku Minister Edukacji Narodo-

wej w Warszawie Pani Katarzyna Hall przysłała 

pismo informujące, że Zespół Szkół im. gen. 

Sylwestra Kaliskiego w Górze uzyskał w roku 

szkolnym 2010/2011 tytuł „Szkoły Odkryw-

ców Talentów”, który świadczy o tym, że nasza 

placówka przyczynia się do odkrywania, promo-

cji i  wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży. 

Pani Minister poinformowała także, że nasza 

Szkoła została umieszczona na Polskiej Mapie 

Szkół Odkrywców Talentów, znajdującej się na 

stronie www.roktalentow.men.gov.pl, co przy-

czyni się do promocji Zespołu Szkół w regionie 

i  środowisku lokalnym, do wymiany dobrych 

praktyk z  innymi wyróżnionymi placówkami, 

a  także przyniesie satysfakcję z pomocy uczniom 

w  osiąganiu przez nich sukcesu na własną mia-

rę”. 
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Pierwszym projektem realizowanym w latach 2002-2004, 

w ramach programu Leonardo da Vinci, był projekt w zakresie 

kształcenia zawodowego: „Rozwijanie umiejętności zawodo-

wych absolwentów, dających szanse zatrudnienia na ryn-

ku pracy”. Przeznaczony był dla absolwentów wszystkich typów 

szkół średnich zawodowych powiatu górowskiego. Nasza szkoła 

była promotorem, partnerem polskim był Zespół Szkół Agrobizne-

su w Bolkowie. Organizacją i realizacją projektu w Niemczech 

zajmowało się niemieckie Stowarzyszenie ds. Wymiany i Współ-

pracy. Założeniem projektu był pięciomiesięczny staż dla absol-

wentów w dobrze zorganizowanych i wyposażonych firmach nie-

mieckich. Stażyści rozwijali zdobyte w szkole umiejętności oraz 

nabywali nowe, zarówno zawodowe jak i językowe. Poznali ponad-

to zwyczaje i obyczaje niemieckie, nawiązali nowe kontakty i przy-

jaźnie. Sukcesem projektu jest odbycie stażu w niemieckich fir-

mach i  przedsiębiorstwach przez 60 absolwentów szkół powiatu 

górowskiego i bolkowskiego. Młodzież wróciła przygotowana do 

podejmowania pracy w Unii Europejskiej i samodzielnego jej po-

szukiwania, bogatsza o pierwsze doświadczenia zawodowe. Część 

z  nich podjęła studia i aktualnie wykorzystuje zdobytą podczas stażu wiedzę zawodową i językową. 

Spora grupa podjęła zatrudnienie, często wyjeżdżając poza granice powiatu. Kilka osób podpisało 

ze swoimi opiekunami stażu stałe umowy o pracę i pracuje w Niemczech w zawodzie, w którym 

odbywali staż.  
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Kolejny projekt, tym razem językowy, realizowany w ramach pro-

gramu Sokrates – Comenius, nosił tytuł „Zawodowa przyszłość 

ekonomistów i handlowców w Europie - porównanie 

kwalifikacji, oczekiwań i szans z punktu widzenia mło-

dzieży i pracodawców”, realizowany był we współpracy z nie-

miecką szkołą ekonomiczno – handlową z Menden. W obu szko-

łach realizowane jest kształcenie ekonomistów i handlowców i do 

nich, ale także do pracodawców skierowano ten projekt. Zagadnie-

nia projektu zintegrowane zostały w tematykę zajęć przedmiotów 

ekonomicznych i handlowych, wiedzy o społeczeństwie oraz języka 

niemieckiego w szkole polskiej oraz dodatkowo w zajęcia przed-

miotu wiedza o Europie w szkole niemieckiej. Poprzez prace nad 

projektem młodzież miała możliwość przemyślenia swojej przy-

szłości zawodowej i porównania oczekiwań swoich i potencjalnych 

pracodawców. Jednocześnie poznała język, kulturę, zwyczaje 

i rówieśników z kraju partnera. W ramach projektu przewidziano 

wymianę uczniów, przygotowanie i przeprowadzenie ankiet dla 

uczniów i pracodawców. W ramach projektu 15 osobowa grupa 

młodzieży wraz z  opiekunami wyjechała do Niemiec, a następnie 

taka sama grupa przyjechała z  rewizytą do Polski. Analiza wyni-

ków ankiet oraz opracowane wnioski zostały udostępnione uczniom uczestniczącym w projekcie. 

Następnym działaniem było porównanie wyników realizacji projektu przez obu partnerów. Rezul-

taty końcowe opublikowano w postaci broszury oraz płyty CD. W trakcie realizacji projektu mło-

dzież używała nowoczesnej techniki komputerowej. Prace nad projektem trwały cały rok, 

w ramach kół zajmujących się tematyką projektu – koła języka niemieckiego i koła ekonomiczne-

go.   

W ramach programu Sokrates Comenius zrealizowano w kolejnym roku 

drugi projekt językowy pod hasłem „Energia przyszłości w zjedno-

czonej Europie”.  Nad projektem pracowano w ramach kół języka 

niemieckiego i fizyki oraz podczas wymiany. Uczestnicy mieli okazję 

zwiedzić zakłady pracy, które zajmują się produkcją energii. Młodzież 

została podzielona na kilkuosobowe, międzynarodowe grupy. Każda 

grupa pracowała nad innym tematem, najciekawsze to np. „Energia 

atomowa i jej fuzja”, „Alternatywne źródła energii - woda i wiatr, ener-

gia słoneczna”. W programie wymiany w Niemczech były m.in. wyciecz-

ki tematyczne: do elektrowni wodnej, elektrowni wykorzystującej wę-

giel brunatny, instytutu funkcjonującego przy fabryce baterii słonecz-

nych. Obok wycieczek tematycznych były też krajoznawcze - była okazja 

zobaczenia katedry w Kolonii czy pomnika muzykantów z Bremy. 

W ramach zajęć integracyjnych zorganizowano również zajęcia sporto-

we, np. jazdę na łyżwach czy mecz siatkówki. W polskim programie 

znalazły się takie wycieczki tematyczne jak: wycieczka do Instytutu 

Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie, Instytutu Ener-

gii Atomowej w Świerku, gdzie znajduje się reaktor atomowy “Ewa” 

oraz do Elektrowni Pątnów. W programie nie zabrakło oczywiście 

wspólnych wycieczek, które pozwoliły naszym niemieckim kolegom i koleżankom poznać Polskę. Na-

szych przyjaciół gościliśmy także na zajęciach lekcyjnych.  
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Nasza szkoła posiada bogatą tradycję i doświadczenie w realizacji  
projektów współpracy międzynarodowej 
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Projekt  „Praktyki doskonalące umiejętności i kompetencje 

w zakresie obsługi klienta na europejskim rynku handlu 

i usług” adresowany był do uczniów klas II i III Technikum Ekonomiczne-

go, Handlowego i Agrobiznesu. Projekt zakładał odbycie praktyk zawodo-

wych w usługowych firmach włoskich. Oczywiście wymagana była umiejęt-

ność komunikacji w języku angielskim lub włoskim. Trzytygodniowe prakty-

ki zawodowe były przeprowadzane w porozumieniu z włoskim partnerem – 

średnią szkołą zawodową o profilu handlowo – turystycznym - Instituto 

Professionale per Servizi Commerciali e Turistici. Przedsięwzięcie miało na 

celu połączenie teorii zdobytej w ramach zajęć szkolnych z praktyczną 

umiejętnością obsługi potencjalnych klientów zgodnie z wymogami europej-

skiego rynku pracy oraz zmianami organizacyjnymi, jakie zachodzą w sekto-

rze usług finansowych, handlowych i turystycznych. Pobyt uczniów we 

Włoszech pozwolił udoskonalić im komunikację w językach obcych: angiel-

skim, niemieckim, jak również włoskim, zapewnił poznanie zwyczajów, 

kultury i zabytków oraz umożliwił nawiązanie kontaktów zarówno z rówie-

śnikami, jak i pracodawcami. Rezultat projektu to poszerzenie wiedzy 

i  umiejętności młodzieży niezbędnych na europejskim rynku pracy. Włoscy 

nauczyciele, po zweryfikowaniu i spotkaniu z każdym przedstawicielem 

danej instytucji, ustalili listę instytucji, które były miejscem odbywania 

praktyk uczniów naszej szkoły. W lutym 2008 r. delegacja odpowiedzialna 

za realizację projektu odwiedziła wszystkie te przedsiębiorstwa, spotkała się 

z osobami proponowanymi na opiekunów praktykantów, w każdym z miejsc przyjmujących, ustaliła zakres 

praktyk, godziny, komórki organizacyjne, w których mieli dokształcać się uczniowie a z Instytutem Livia Batti-

sti lekcje geografii, historii oraz tradycji regionu i języka włoskiego, które miały pomóc uczniom zrozumieć 

specyfikę regionu Trentino.  

Grupa 20 osób, przebywała we włoskim Trydencie na praktykach, od 29 marca do 18 kwietnia 2008 roku. 

Praktyki uczniowie odbywali w: firmie ubezpieczeniowej, firmie transportowej, firmach organizujących szkole-

nia, firmie - w rodzaju polskiego cechu rzemiosł różnych, hotelach. Wszyscy odbywali praktyki w biurach, 

w hotelach, w recepcji. Najczęściej zajmowali  się - wprowadzaniem danych do komputera, rejestracją gości 

w hotelach, archiwizacją dokumentów, rozliczaniem faktur, planów finansowych różnych przedsięwzięć, 

kontaktami z bankami, brali udział w kursach doskonalących dotyczących obsługi konkretnych programów 

komputerowych. Czas praktyk wynosił początkowo 4 godziny, a następnie został zwiększony do 8 dziennie. 

Oprócz udziału w praktykach uczniowie doskonalili język: uczyli się korzystać z karty dań, uczestniczyli też 

w  zajęciach z języka włoskiego i niemieckiego, korzystali z podręczników, słowników, rozmówek. W weekendy 

zaplanowano zwiedzanie, poznawanie regionu, jego historii i innych ciekawych miejsc. W ramach drugiej 

edycji projektu na praktyki wyjechały dwie 20 - osobowe grupy.  Pierwsza, uczniowie klas II TE i TH była 

w terminie 21 listopada– 13 grudnia 2008 r., druga – uczniowie klas III – na przełomie kwietnia i maja 2009 

roku. Pobyt we Włoszech to nie tylko niezapomniane wrażenia, ale też kształcenie umiejętności zawodowych 

i językowych. Ponadto każdy z uczestników otrzymał certyfikat od firmy, w której odbył praktykę oraz doku-

ment Europass- Mobilność. 

Projekt „Poszerzanie zakresu umiejętności i kompetencji 

pracowników socjalnych poprzez staże w Anglii” adreso-

wany był przede wszystkim do absolwentów liceum profilowanego 

o profilu socjalnym. W jego ramach można było odbyć trzymie-

sięczny staż w Domu Opieki w Anglii, a następnie podjąć tam 

pracę. W realizację projektu zaangażowany był Zespół Szkół 

w  Górze – po stronie polskiej, przy wsparciu Powiatowego Urzę-

du Pracy w Górze, Domu Opieki Społecznej we Wronińcu oraz 

Starostwa Powiatowego w Górze, oraz Donisthorpe Hall w Leeds 

po stronie brytyjskiej. Donisthorpe Hall to jeden z najlepszych 

domów opieki w północnej Anglii znajduje się w Leeds. Przebywa 

w nim ok. 120 pensjonariuszy.  

Założeniem projektu było przełożenie umiejętności ogólnozawo-

dowych na umiejętności praktyczne oraz inspirowanie działań 

przedsiębiorczych w zakresie świadczenia usług opiekuńczych 

ludziom starszym w wymiarze transgranicznym, a także zwiększe-

nie mobilności zawodowej i przestrzennej uczestników projektu 

na europejskim rynku pracy. Absolwenci rozwijali zdobyte 

w  naszej szkole umiejętności oraz zdobywali nowe, zarówno zawodowe, jak i językowe. Poznali 

ponadto kulturę angielską oraz żydowską.  Okres realizacji projektu przewidywany był na dwa lata. 

Od młodzieży - uczestników staży, wymagana była umiejętność komunikacji w języku angielskim, 

przynajmniej w stopniu podstawowym. Partnerzy angielscy zapewnili zakwaterowanie, wyżywie-

nie, naukę języka, uczestnictwo w życiu kulturalnym oraz zdobycie doświadczeń zawodowych 

potwierdzonych odpowiednim certyfikatem – „Europass”. Beneficjenci programu zdobyli certyfi-

kat opiekuna osoby starszej, podpisali umowy o pracę z angielskim pracodawcą.  
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Przedmiotem projektu, realizowanego w ramach programu Come-

nius, a zarazem jego tytułem było: „Opracowanie, wprowadze-

nie do programu szkolnego i ewaluacja rozkładu materiału 

nauczania dotyczącego problematyki europejskiej”.  

Był to pierwszy projekt realizowany przez szkołę, którego beneficjen-

tami byli nauczyciele. Nasi partnerzy: Kaufmännisches Berufskolleg 

des Märkischen Kreises in Menden w Niemczech, Lycée Louis Mar-

chal w Molsheim we Francji oraz Liceum Ogólnokształcące w Górze. 

Praca nad tematyką przewidziana była na okres dwóch lat, zwłaszcza 

podczas wizyt w szkołach partnerskich. W ramach realizacji projektu 

opracowano rozkład materiału nauczania, w którym umieszczono 

następujące zagadnienia: wspólna europejska historia, funkcjonowa-

nie organów UE i ich znaczenie dla obywateli Unii, działalność wspól-

nego europejskiego rynku, obowiązujące zasady obrotu towarami 

i  usługami w Unii oraz możliwość pracy za granicą w ramach państw

- członków UE. Ww. rozkład materiału wprowadzono do programu 

nauczania w wybranych klasach we wszystkich szkołach partner-

skich. Doświadczenia i uwagi dotyczące jego wdrażania wymieniano 

na bieżąco pocztą mailową. Prace nad projektem zakończyła ewalu-

acja. W grudniu 2007 r. odbyła się wizyta przygotowawcza u partnerów zagranicznych. Pierwsza 

część wizyty przebiegała w Kaufmännisches Berufskolleg des Märkischen Kreises in Menden. 

Podsumowano mijający rok wspólnych działań oraz omówiono plany współpracy na następny rok 

w ramach europejskiego programu Comenius. Przygotowano prezentację multimedialną dotyczącą 

programów europejskich, którą zaprezentowano podczas drugiej części we Francji, wraz z refera-

tem. Na spotkaniu w Menden dokonano także podsumowania pierwszego etapu współpracy w 

ramach Comeniusa. Każda ze szkół zaprezentowała sposoby realizacji programu, dokonano jego 

ewaluacji oraz wstępnie określono dalsze działania. Spotkanie wykazało, że każda ze szkół partner-

skich wywiązała się starannie z przyjętych na siebie zadań, co dobrze wróży podejmowaniu kolej-

nych wspólnych inicjatyw. Następnie we Francji w Molsheim na przełomie lutego i  marca 2009 

roku, opracowano szczegółowy plan dydaktyczny. Na kolejnym spotkaniu,  w Polsce w maju, plan 

ten szczegółowo dopracowano i  przedstawiono do realizacji.    
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W roku szkolnym 2008/2009 realizowaliśmy projekt Narodowego Cen-

trum Kultury Polsko - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży, który zakładał 

realizację trzech głównych celów: poznanie kultury, historii Ukrainy oraz 

dialog międzykulturowy poprzez doskonalenie porozumiewania się 

w języku angielskim. Młodzież i opiekunowie z naszej szkoły byli gośćmi 

Odesskiego Liceum Ekonomicznego w Odessie. W czasie pobytu ucznio-

wie uczestniczyli w lekcjach matematyki, fizyki, informatyki i j. angielskie-

go, wspólnie z rówieśnikami z Liceum w Odessie opracowali ponad 600 - 

wyrazowy słownik tematyczny (ekonomiczno - zawodowy) w wersji polsko 

- ukraińsko - rosyjsko - angielskiej. Młodzież obu szkół brała udział 

w rywalizacji sportowej: rozegrała mecze piłki siatkowej chłopców i dziew-

cząt oraz mecz piłki nożnej chłopców. Odwiedziła inne placówki oświato-

we Odessy. Młodzież Zespołu Szkół była goszczona w domach rodzinnych 

swoich rówieśników, gdzie spędziła cały dzień. Wszyscy zwiedzaliśmy 

zabytki kultury i sztuki Odessy. Obejrzeliśmy prawosławny Hram 

(cerkwię) w małej wiosce Ilinsk k/ Odessy i spotkaliśmy się z duchownym 

prawosławnym. Poznaliśmy obrzędy religijne społeczności ukraińskiej. 

Duże wrażenie na nas i młodzieży wywarł pobyt w Odesskim Teatrze 

i Balecie, gdzie oglądaliśmy spektakl baletowy pt. Bajaderka. Kolejną, pełną wrażeń, była wizyta 

w  Odesskim Delfinarium „Nemo”, gdzie oglądaliśmy pokaz artystyczny z udziałem fok i delfinów. 

Zwiedziliśmy również stadion Czarnomorca Odessa. Równie atrakcyjny był udział w meczu Ekstra 

Ligi Ukraińskiej w piłce nożnej pomiędzy Czarnomorec Odessa a Dynamo Kijów. Inną imprezą, na 

której byliśmy, to moto-show Red Bull X-Fighters w Parku Kulikowe Pole. Mimo niesprzyjającej 

pogody były kąpiele i plażowanie w Morzu Czarnym.  Wizyta przyniosła bardzo dużo wrażeń 

i zawiązała wiele przyjaźni pomiędzy młodzieżą obu szkół. W maju 2009 r.  w Zespole Szkół prze-

bywał dyrektor pan Aleksandr Władymirowicz i grupa 8 uczniów z Liceum Ekonomicznego z Ode-

ssy, z południowej części Ukrainy. Uroczystym i wzruszającym apelem dyrekcja i nasi uczniowie 

przywitali przedstawicieli polsko – ukraińskiej wymiany młodzieży. Uczniowie współpracujących 

szkół kontynuowali pracę nad słownikiem tematycznym polsko – ukraińsko – angielskim w zakre-

sie terminologii ekonomiczno – handlowej, który stanowić ma pomoc dla małych i średnich przed-

siębiorstw. Dobra znajomość języka partnera umożliwiła opracowanie słownika- narzędzia ułatwia-

jącego przyszłym pracownikom zrozumienie treści dokumentów i procedur ekonomiczno - handlo-

wych. Twórcy projektu dokonali diagnozy lokalnego rynku potrzeb w zakresie zagadnienia zawar-

tego w celach projektu. Przez tydzień uczniowie szkoły w Odessie poznawali naszą kulturę i region. 

Odnowili również przyjaźnie z kolegami z Polski.  
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Programy współpracy międzynarodowej są pomostem pomiędzy systemem edukacji 
w Polsce a edukacją europejską. Niosą ze sobą możliwości, dzięki którym można po-
znawać systemy edukacyjne w szkołach europejskich, odbywać praktyki zagraniczne 
oraz korzystać z doświadczeń i zasobów europejskich instytucji edukacyjnych.  
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Wymiany międzynarodowe cieszą się niesłabnącą popularnością 

wśród uczniów. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom przystąpili-

śmy do programu „Europo chcę cię poznać”. W maju 2008 r. 

w Zespole Szkół gościliśmy nauczycieli oraz młodzież z zaprzyjaźnio-

nej szkoły Istituto di Istruzione "Alcide Degasperi" Borgo Valsugana 

z  prowincji Trento - Alto Adige.   

Młodzież włoska mieszkała w domach uczniów naszej szkoły oraz 

Liceum Ogólnokształcącego, co dało im szansę na poznanie codzien-

nego życia polskiej rodziny. Podczas wizyty włoscy goście zwiedzili 

miasta naszego regionu: Górę i  Leszno oraz pojechali na wycieczki do 

Poznania i Wrocławia. Ponadto wzięli oni udział w zorganizowanych 

przez Zespół Szkół zajęciach sportowych oraz grillu. Młodzieży wło-

skiej towarzyszyła w zwiedzaniu kadra pedagogiczna oraz uczniowie 

obu szkół.  Wizytę zakończyła uroczysta kolacja.   

Włoscy partnerzy pozytywnie ocenili wizytę w Polsce.  

W maju 2009 r. młodzież polska wyjechała na rewizytę do Włoch. 

Podczas tygodniowego pobytu zwiedzili m.in..: Weronę, Peschiera del 

Grada, zamek w Sirmionie, Wenecję, Trento oraz Borgo, gdzie brali 

udział w zajęciach lekcyjnych i spotkaniu z władzami miasta. Jeden 

dzień młodzież spędziła w rodzinach włoskich.  

Uczestnicy podkreślili zalety wymiany -  mianowicie: poznanie kultury i historii obu krajów, pogłę-

bienie znajomości języków obcych oraz nawiązanie kontaktów koleżeńskich wśród młodzieży.  

 

Projekt „Bridges of digital content between nations” adresowa-

ny jest przede wszystkim do uczniów technikum informatycznego. 

Okres realizacji projektu przewidywany jest na dwa lata. 

W ramach projektu zostanie zrealizowana następująca tematyka: 

Zwalczanie rasizmu, uprzedzeń i ksenofobii; Zmiana stereotypowych 

wyobrażeń o partnerach i sobie samym; Pogłębianie świadomości 

własnej tożsamości regionalnej, narodowej i przynależności do wiel-

kiej rodziny europejskiej.  

Celem projektu jest: Wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych 

krajów europejskich; Rozwijanie umiejętności językowych wśród 

nauczycieli i uczniów; Pogłębianie kompetencji ITC wśród uczniów.  

W dniach 19 - 23 stycznia 2011 r. odbyło się spotkanie organizacyjne 

szkół zaangażowanych w prace nad projektem Comenius. W spotkaniu 

zorganizowanym przez szkołę Özel Büyükouyncu fen lisei, Konya 

w Turcji uczestniczyli partnerzy z następujących szkół; Secondary 

English School „Thomas Jefferson” z Bułgarii, Scoala de Arte Si Mese-

rii Sipotez Rumunii, Zavod Antona Martina Slomska ze Słowenii oraz 

Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze.  

W trakcie spotkania uszczegółowiono zasady współpracy, sposób realizacji poszczególnych tema-

tów oraz miejsca realizacji zadań wiodących. Koordynator projektu pan Adnan Gencol oraz dyrek-

tor szkoły pan Hanifi Davarci zorganizowali spotkanie robocze, zwiedzanie poszczególnych typów 

szkół, udział w zajęciach lekcyjnych w przedszkolu, szkole podstawowej oraz średniej. Ponadto 

byliśmy gości honorowymi podczas otwarcia wystawy i nagrodzenia laureatów konkursu pt. „Rzuć 

palenie”. Wszyscy uczestnicy posadzili drzewka, symbolizujące współpracę i przyjaźń między naro-

dami.  

W trakcie spotkania wybrano logo projektu. Mamy przyjemność ogłosić, że wybrane logo zostało 

zaprojektowane przez ucznia klasy II TI Mateusza Matyjaka, pracującego pod kierunkiem pana 

Pawła Kinasza. Wszyscy partnerzy zdecydowali, że administratorem strony internetowej, stworzo-

nej do rozpowszechniania rezultatów projektu będzie Zespół Szkół w Górze w osobie pana Grzego-

rza Madery.  

W zorganizowanych spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele władzy lokalnej i regionalnej, którzy 

są odpowiedzialni za edukację i realizację projektów międzynarodowych. Spotkania przebiegały 

w gościnnej atmosferze. Tureccy partnerzy z wielką przyjemnością przybliżyli nam kulturę, oby-

czaje i tradycję ich kraju. W centrum Kultury obejrzeliśmy taniec „Wirujących derwiszów”. 

Z  pierwszego spotkania zostanie opracowana prezentacja multimedialna oraz został nakręcony 

film. Wspólnie podjęto decyzję, że następne spotkanie będzie miało miejsce w Zespole Szkół im. 

gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze w kwietniu 2011 r. 
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26 marca 2010 r., już szósty raz, w Zespole Szkół odbył się 

Szkolny Festiwal Nauki. Hasło Święta Szkoły „Działanie – 

świadectwem dojrzałości”, podkreślało rolę aktywności w spo-

łecznym życiu człowieka. Uczeń, funkcjonując w środowisku 

szkolnym, zdobywa wiedzę i umiejętności, przekonania i posta-

wy. Aktywność wychowanków sprzyja rozwijaniu zaintereso-

wań, zdolności poznawczych, uczy pomysłowości, odpowie-

dzialności i współpracy. Myśl ta jest ciągle aktualna. Żyjemy 

w  czasach, gdy wiedza i nauka mają dominujące znaczenie 

w życiu społeczeństw. Szkoła służy rozwijaniu wyobraźni. Zada-

nia, jakie wykonują uczniowie pod kierunkiem nauczycieli, 

pozwalają uruchomić pomysłowość i aktywność.   

Pani Dyrektor Teresa Frączkiewicz szczególnie gorąco powitała 

zgromadzoną młodzież gimnazjalną, bo to przecież dla niej 

organizowany jest taki piękny dzień w naszej szkole. Słowa: 

„dla Was drodzy gimnazjaliści przygotowaliśmy bogaty 

i  różnorodny program popularyzujący naukę i naszą pracę 

dydaktyczno – badawczą. Wierzę, że wysoki poziom meryto-

ryczny Festiwalu, ciekawa formuła projektów i pokazów 

zainteresuje wielu z Was” – świadczą o  szczególnym znaczeniu gimnazjalistów w Zespole Szkół.   

Pani Dyrektor w dalszej części krótko podsumowała osiągnięcia Zespołu Szkół: „Jesteśmy szkołą 

twórczego myślenia. Rozwijamy zainteresowania i kreatywność naszych uczniów, uczestnicząc 

w licznych projektach, konkursach i przedsięwzięciach. Od lat realizujemy projekty unijne – 

Leonardo da Vinci i Comenius. Nasza młodzież odbywa praktyki we Włoszech, w Anglii dosko-

nali umiejętności i kompetencje w zakresie obsługi klienta na rynku europejskim, a także przeby-

wała, w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Polsko – Ukraińskiej na Ukrainie”.  

Bardzo ciekawą prezentację przygotował dziekan Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii 

Technicznej w Warszawie - dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz. Pan płk. przedstawił historię 

Uczelni, jej rozwój oraz funkcjonowanie w dniu dzisiejszym. Szczególne zainteresowanie tegorocz-

nych maturzystów wzbudziły kierunki proponowane przez WAT.  

 

 

IMPREZY SZKOLNE 
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Pomimo upływu czasu, społeczność naszej szkoły poruszona śmiercią 

nieodżałowanego profesora Henryka Hryniewicza postanowiła pierwszą 

rocznicę jego śmierci uczcić turniejem piłki siatkowej – Memoriałem 

Henryka Hryniewicza. Profesor był bowiem nie tylko wieloletnim na-

uczycielem i wychowawcą wielu pokoleń uczniów Zespołu Szkół 

w Górze, ale i wielkim miłośnikiem siatkówki oraz sędzią tej dyscypliny 

sportowej.  

15 grudnia 2006 r. odbył się I Memoriał profesora Henryka Hryniewi-

cza. Memoriał przyjął formę turnieju piłki siatkowej, w którym wzięły 

udział trzy drużyny: połączona reprezentacja nauczycieli Zespołu Szkół 

w Górze i Liceum Ogólnokształcącego w Górze oraz reprezentacje 

uczniów tych górowskich szkół.  

Organizatorem memoriału był Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół 

w Górze, który jeszcze w październiku i grudniu zorganizował loterię 

fantową oraz aukcję z licytacją cegiełek – prezentów od znanych ze 

świata sportu i sztuki, a zebrane fundusze przeznaczył na organizację 

memoriału. Gośćmi honorowymi uroczystości była żona profesora Henryka Hryniewicza, Wanda 

Hryniewicz oraz jego syn Dariusz Hryniewicz.  

Gorąco dopingowane przez zebranych gości i uczniów zmagania uczestników turnieju piłki sitkowej 

zwyciężyła połączona drużyna nauczycieli Zespołu Szkół i Liceum Ogólnokształcącego w Górze. 

Jesteśmy przekonani, że organizacja Memoriału profesora Henryka Hryniewicza, przypomina-

jąca o naszym nieodżałowanym koledze, wejdzie do tradycji uroczystości kalendarza Zespołu 

Szkół w Górze - powiedział organizator imprezy, nauczyciel historii, opiekun Samorządu Uczniow-

skiego Zespołu Szkół w Górze, Artur Małecki.  

I tak się stało, w roku jubileuszowym  odbędzie się po raz piąty.  
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Sukces sportowy 2011 r. - III miejsce w Mistrzostwach Województwa w piłce siatko-
wej chłopców; 10 marca 2011 r.  
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W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie uczestniczyli w 32 konkur-

sach i olimpiadach, osiągając liczne sukcesy.  

Zajęcia sportowo – rekreacyjne zrealizowano na zajęciach dodatko-

wych SKS: Szkolna Liga Futsalu, Piłka siatkowa chłopców, Tenis 

stołowy dziewcząt i chłopców, Piłka siatkowa dziewcząt, Piłka siat-

kowa plażowa chłopców i dziewcząt.  

 Zawody sportowe realizowane były w ramach:  

 Licealiady województwa dolnośląskiego: biegi przełajowe, 

piłka siatkowa, piłka nożna halowa, tenis stołowy, siatkówka 

plażowa.  

 Mistrzostwa Dolnego Śląska  w grach zespołowych plażowych: 

piłka siatkowa, piłka nożna plażowa.  

 Bieg Niepodległości: I, II, III miejsce w klasyfikacji indywidu-

alnej powiatu górowskiego w kategorii dziewcząt i chłopców. 

 Turniej o Puchar Dyrektora LO w Złotoryi.  

Rywalizacja sportowa wewnątrzszkolna- mistrzostwa szkoły: Szkol-

na Liga Futsalu; Biegi przełajowe dziewcząt; Mistrzostwa szkoły 

w piłce siatkowej chłopców; Mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej 

dziewcząt.; Dzień Sportu Szkolnego o Puchar Dyrektora Zespołu 

Szkół w Górze. 

Uczniowie Zespołu Szkół uczestniczyli łącznie w 51 wycieczkach 

oraz innych formach zorganizowanych wyjazdów lub wyjść ze 

szkoły z opiekunem w obrębie jednej klasy lub klas łączonych.  

Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zaprezentowania swoich 

zdolności i umiejętności w imprezach i uroczystościach szkolnych: 

Dzień Samorządności, Europejski Dzień Języków Obcych, Powia-

towy Dzień Edukacji Narodowej, Kawiarenka Wspomnień, Hallo-

ween, Święto Niepodległości, Memoriał Profesora Henryka Hry-

niewicza, Światowy Dzień Walki z AIDS, Światowy Dzień Praw 

Człowieka, 30 rocznica nadania szkole imienia gen. Sylwestra 

Kaliskiego, Wigilia w szkole, Studniówka, Dzień Kobiet, VI Szkol-

ny Festiwal Nauki, Rocznica Konstytucji 3 Maja, Turniej Klas 

o  Puchar Dyrektora Szkoły, Pożegnanie maturzystów, Zakończe-

nie roku szkolnego.  

 
 

Drużyna Zespołu Szkół w Górze wystą-

piła w składzie: Dariusz Kaczmarek 

(kapitan drużyny), Mateusz Boziań-

czuk, Mateusz Zając, Norbert Soko-

łowski, Jakub Jasiak, Michał Ratuś, 

Marcin Sokołowski, Arkadiusz Zmuda, 

Seweryn Kubicki, Janusz Góralik, pod 

okiem trenera Andrzeja Jasiaka, przy 

wsparciu grupy kibiców pod wodzą 

Błażeja Czerniaka. 

W wyniku rozegranych meczów szkoła 

nasza osiągnęła ogromny sukces, 

zdobywając brązowy medal Mi-

strzostw Dolnego Śląska w piłce 

siatkowej chłopców szkół ponad-

gimnazjalnych.  
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2011 - ROK JUBILEUSZOWY 

Z 50 lat działalności szkoły, dla każ-

dego z jej absolwentów to kilka bar-

dzo ważnych lat poprzedzających 

wejście w dorosłe i samodzielne ży-

cie. To okres, w którym rozpoczęli 

jednocześnie realizację swoich ma-

rzeń i  późniejszych zamierzeń. To 

kilka, kilkanaście a  nawet kilkadzie-

siąt lat pracy wielu nauczycieli i pra-

cowników administracyjnych, którzy 

tu odnaleźli swoje miejsce i realizo-

wali swoje plany na gruncie zawodo-

wym, społecznym  i rodzinnym.   

Na przestrzeni 50 lat istnienia szkoły, mimo zmian organizacyjnych 

i  metodycznych, niezmienione zostały jej cele: wszechstronne wy-

kształcenie i przygotowanie młodzieży do zadań, jakie będą 

podejmować w przyszłości. 
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