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Pan Bronisław Forski
Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu
Pan Bronisław Forski jest wzorem dyrektora –
menedżera edukacyjnego, organizatora procesów
nauczania i wychowania, o czym świadczą
osiągnięcia kierowanych przez niego placówek: w
latach 1985-1999 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Bohaterów Westerplatte
w Strzegomiu, a od września 1999 Gimnazjum nr1 im Kardynała Stefana Wyszyńskiego –
Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu. Dzięki ogromnemu osobistemu zaangażowaniu dyrektora
w pozyskiwanie środków pozabudżetowych (ponad 248 tys. zł od sponsorów z Polski,
Niemiec, Belgii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i USA) możliwa była restytucja placówki po
powodzi 1997 roku na poziomie gwarantującym wysoką jakość świadczonych tu usług
edukacyjnych. Szerokie zastosowanie w zarządzaniu nowoczesnej technologii komputerowej
i informacyjnej znacząco ułatwiło i przyspieszyło wdrażanie, związanych z reformą oświaty,
zmian o charakterze strukturalnym, programowym i metodycznym. Przyczynił się do rozwoju
Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień, zrealizował projekt „Efektywna szkoła”, stworzył
szeroką ofertę edukacyjną. Ponadto umożliwił powstanie różnorodnych kół zainteresowań,
warsztatów tematycznych i projektów edukacyjnych. Zaprezentowane przez Pana
Bronisława Forskiego w listopadzie 2005r. w Krzyżowej, na IV Ogólnopolskiej Konferencji
poświęconej prezentacji Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, rozwiązania
dydaktyczne i wychowawcze stosowane w Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu wzbudziły ogromne
zainteresowanie i zyskały opinię unikalnych w ocenie organizatorów - DCDNiIP we
Wrocławiu, konsultantów CODN w Warszawie, dyrekcji Akademickiego Gimnazjum
z Torunia, gimnazjów wrocławskich, a także gości z Niemiec i Petersburga. Ponadto
w gimnazjum realizowane są programy doskonalące: Kształcenie Sprawności Językowej
Uczniów i Szkolna Liga Ortograficzna; Łamigłówka matematyczno-przyrodnicza i Matematyk
Roku. Pan Bronisław Forski angażuje się w organizację wielu uroczystości sportowych,
rekreacyjnych, kulturalnych i wypoczynkowych m.in. Międzyszkolny Festiwal Piosenki
Obcojęzycznej, turnieje lekkoatletyczne i rozgrywki w piłce siatkowej i koszykowe, kiermasz
bożonarodzeniowy, Halowe Turnieje Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora gimnazjum, „Mała
Akademia Opery”. Pan Bronisław Forski przyczynił się także do utworzenia Szkolnego
Centrum Multimedialnego. Aktywnie przeciwdziała przemocy w szkole promując tym samych
takie uroczystości jak Szkolne Dni Przeciw Przemocy, Dzień Życzliwości, Akcja Wulgaryzmy
Ludzi Niszczą, Krąg Prawdy i Przyjaźni. Ponadto uczniowie gimnazjum bardzo chętnie
uczestniczą w Olimpiadach, konkursach i projektach edukacyjnych. Ponadto Pan Bronisław
Forski wychował wiele pokoleń obecnych nauczycieli. Ośmiu z nich po zakończeniu edukacji
podjęło pracę w kierowanych przez niego placówkach. Motywuje nauczycieli gimnazjum do
systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, stwarza korzystne warunki do
rozwoju nowatorstwa pedagogicznego czego dowodem są realizowane w szkole własne
projekty i programy pomocowe (ponad 60). Od 2002 roku jest ekspertem i aktywnie pracuje
w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o kolejne
stopnie awansu zawodowego. Jako członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry
Kierowniczej Oświaty brał aktywny udział w VII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół w
Toruniu (2005) oraz I Kongresie OSKKO w Łodzi w (2006r.). Przez wiele lat pełnił funkcje
doradcze i konsultacyjnew Stowarzyszeniu Szkół Innowacyjnych Regionu Wałbrzyskiego. Swą
wiedzę i umiejętności efektywnie wykorzystywał pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji
Oświaty w Radzie Miejskiej Gminy Strzegom (w ciągu 2 kadencji), a obecnie jako

przewodniczący Komisji Oświatyi Wychowania Rady Powiatu Świdnickiego. Pan Bronisław
Forski był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Otrzymał: Nagrodę I stopnia MENiS – 2002,
II stopnia - 2005; Złoty Krzyż Zasługi – 2007; Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2007;
Nagrodę Kuratora Oświaty – 2000; Nagrodę Inspektora Oświaty – 1987, 1989; Nagrody
Burmistrza – 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Dyrektor promuje osiągnięcia Gimnazjum w prasie
lokalnej i czasopismach fachowych np.: w miesięczniku Nowe w Szkole ukazały się artykuły:
„Informatyzacja zarządzanie administrowania szkołą” (6/2000/2001) i „Alfabetyzacja
informatyczna” (7/2000/2001), Komisja Ogólnopolskiego Konkursu „Reforma - nowe oblicze
szkoły” zakwalifikowała opracowania B. Forskiego do druku w ww. miesięczniku i zasobach
internetowych MEN „Scholaris”, podkreślając doskonałość prezentowanego przez dyrektora
stylu kierowania placówką.

