Piotr Nowak (absolwent 2004-2007), Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Wołowie – zarys historyczny.
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie to w powiecie
wołowskim najstarsza szkoła średnia, która powstała po wojnie. Od początku swojego
istnienia stała się niezbędna w tym rejonie. Z niej rekrutuje się w dużej mierze elita
intelektualna miasta. Wielu absolwentów liceum po odbyciu studiów wyższych powraca
do Wołowa, by tu służyć swoją wiedzą i pracą lokalnej społeczności. Ich wkład w rozwój
miasta jest niezaprzeczalny.
Liceum wołowskie doczekało się swojej monografii już w roku 1975. Była to praca
magisterska, która powstała na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu
Wrocławskiego1. Oprócz tego istnieje wiele innych źródeł zawierających informacje o szkole.
Mają one charakter naukowy lub popularnonaukowy i opisują miasto oraz region. Aby
poznać przedwojenną historię budynku szkoły, warto sięgnąć do źródeł niemieckich. Wiele
informacji o jej przeszłości i funkcjonowaniu można też zdobyć w trakcie rozmów
z długoletnimi pracownikami tej placówki.
Wołów jest miastem powiatowym w województwie dolnośląskim, położonym nad
rzeczką Juszką w odległości ok. 42 km od Wrocławia.
Miasto zostało wyzwolone dnia 26 stycznia 1945 roku. Pierwsza grupa Polaków
z pełnomocnikiem rządu ob. Stanisławem Kałandykiem przybyła do miasta dnia 27 kwietnia
1945 r., aby podjąć pracę zagospodarowania miasta, które zniszczone było w 60%.2 Do
Wołowa przybywali specjalnymi transportami repatrianci z Ukrainy, Białorusi, Rosji,
Kazachstanu, Litwy. Stabilizacja życia na tych terenach miała wtedy ogromne znaczenie,
dlatego też nie należy się dziwić, że w dziedzinie oświaty przedmiotem licznych starań władz,
obok organizacji szkół powszechnych, było otwarcie szkoły średniej.
W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców powstało Prywatne Gimnazjum
Towarzystwa Szkół Średnich „Oświata”. Jego otwarcie miało miejsce dnia 1 września 1945
roku. Głównym inicjatorem, a także pierwszym dyrektorem placówki, był Jan Robak.
Zważywszy fakt, że kadra pedagogiczna szkoły liczyła zaledwie 4 osoby, zakres obowiązków
każdej z nich był bardzo szeroki. Sam dyrektor uczył biologii, chemii, geografii i gimnastyki.
Pierwszymi nauczycielami, którzy zostali zaangażowani w pracę szkoły, byli: pani Jadwiga
Meisner (język francuski i łacina), pani Irena Styrna (język polski), pan Edward Żebrowski
(fizyka i matematyka). W szkolnych ławach zasiadło zaledwie 30 uczniów, którzy stanowili
klasę matematyczno - przyrodniczą. Liczba uczniów jednak stale się powiększała, w ciągu
roku szkolnego napływała młodzież w różnym wieku z całego powiatu, aby móc zrealizować
jedno ze swoich wojennych marzeń - ukończyć szkołę i zdać maturę. Pod koniec roku
szkolnego liczba uczniów wynosiła 60 osób: powstały dwie pierwsze klasy, jedna druga
i jedna trzecia3.
W pierwszych latach swojego istnienia szkoła mieściła się przy ulicy Spacerowej
w budynku, który udało się uzyskać od władz po byłym Urzędzie Repatriacyjnym. Dnia
1 stycznia 1946 roku szkołę przekształcono w Filię Państwowego Gimnazjum i Liceum
w Trzebnicy. Wszystkie obowiązki administracyjne przejęła placówka trzebnicka, także
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te związane z poborami nauczycieli. Według kroniki szkoły nauczyciele wyprawiali
się rowerami do Trzebnicy, aby odebrać swoje honoraria. Wyprawy te były dosyć
niebezpieczne, ponieważ w okolicznych lasach kryły się bandy radzieckich uciekinierów,
które napadały na ludzi. Warunki pracy były bardzo trudne, nie tylko z wyżej wymienionego
powodu, ale także z braku właściwego sprzętu pomocnego w nauczaniu. Ławki, stoły, krzesła
znoszono z okolicznych, opustoszałych budynków, a także z poniemieckiego cmentarza
i kaplicy. Dla niektórych tego typu działania mogą wydawać się profanacją, ale dla tamtych
ludzi, jak sami mówią, było to „szabrowanie w szczytnym celu”.4 Młodzież nie posiadała
podręczników i zeszytów. Jedynym źródłem wiedzy uczniów były ustne wykłady nauczycieli
zapisywane przez młodzież na luźnych kartkach, pochodzących także z niemieckich
dokumentów. Lektury były odczytywane na lekcjach lub organizowano zbiorowe czytania.
Mimo tak trudnych warunków technicznych najważniejsza jednak była możliwość
uczęszczania do szkoły. W roku szkolnym 1946/47 przybyło do szkoły dwoje nowych
nauczycieli: dr Ignacy Janusz i Maria Lipcowa. Wiosną 1946 roku udało się przejąć od władz
radzieckich budynek przy placu Jana III Sobieskiego, w którym przed wojną mieściło się
niemieckie gimnazjum,
a po zakończeniu działań wojennych znajdowała
komendantura obozu dla własowców.
Obecna siedziba liceum powstała w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Projekt
budynku stworzył mistrz budowlany Graeve5. Gmach był w warunkach wołowskich
najbardziej typowym przejawem neorenesansu, podobnym do wielu innych budowli
podobnych w innych miastach śląskich, w tym stołecznym Wrocławiu. Charakter nadawał
budowli potężny ryzalit mieszczący klatkę schodową, oświetlony monumentalnymi,
zamkniętymi półokrągło oknami rozdzielonymi pilastrami. Ryzalit zwieńczony był
trójkątnym naczółkiem flankowanym pseudoantycznymi akroterionami.

Projekt elewacji budynku gimnazjum, 1874 r.6
Budynek został przekazany w użytkowanie miejskiemu gimnazjum humanistycznemu
w 1877 roku. Szkoła powstała w 1873 r. z inicjatywy ówczesnego burmistrza Wołowa jako
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placówka oświatowa kształcąca młodzież miasta i okolic. Początkowo mieściła się
w budynku przy dzisiejszej ul. Trzebnickiej. Znajduje to potwierdzenie w SILESIA SACRA7.
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Zimą 1878 r. nadano przepiękny wygląd auli, a 10 lat później rozbudowano
i urządzono nowoczesną salę gimnastyczną i sportowe boisko szkolne. Najwyższą liczbę
uczniów – 235, odnotowano w roku szkolnym 1879/80. W 1886 r. stało się szkołą
państwową. Pracowało w niej wówczas 11 nauczycieli, którzy kształcili 162 uczniów.
W 1894 r. nad szkołą zawisła groźba likwidacji, lecz deputacja mieszkańców,, interweniując
w ministerstwie oświaty, zapobiegła temu. W 1925 r. szkoła stała się koedukacyjna - przyjęto
pierwsze 3 uczennice. W 1932 r. zmieniono profil gimnazjum z humanistycznego na realne,
gdzie większą wagę przykładano do przedmiotów ścisłych i przyrodniczych (Reform-Real
Gimnasium). Na początku było 12 nauczycieli i 192 uczniów8. Ostatni absolwenci tej szkoły Niemcy, z roku na rok w coraz mniejszej liczbie, utrzymują ze sobą stały kontakt
i systematyczne spotykają się w siedzibie dawnej szkoły, czyli w dzisiejszym liceum.
Budynek szkoły do dzisiejszego dnia onieśmiela swoim majestatem. Stoi obok
kościoła pw. św. Karola Boromeusza i pokarmelitańskich budynków klasztornych. Zasłonięty
siedzibą dawnego banku ( dziś budynek mieszkalny) nie uległ przeobrażeniom zewnętrznej
bryły. Ocalały z pożogi wojennej, odbudowany z powojennej dewastacji, do dziś cieszy oko
klasyczny portykiem. Na architrawie, tak jak przed 130 laty, można odczytać starożytną
dewizę pedagogiczną NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS. Jednak, jak mówią
świadkowie9, istnienie tego napisu było poważnie zagrożone na początku lat pięćdziesiątych,
kiedy to przedstawiciele Milicji Obywatelskiej w ramach akcji usuwania niemieckich śladów
usiłowali zbić tę cenną maksymę. Dopiero ingerencja ówczesnego dyrektora pana Jana
Robaka, który uświadomił funkcjonariuszom, że to napis po łacinie, a nie po niemiecku,
zapobiegła temu aktowi barbarzyństwa.
Gdy wiosną 1946 roku przejęto od władz radzieckich budynek przy placu Jana III
Sobieskiego, nie nadawał się on celów szkolnych. Brakowało w nim szyb, zniszczone było
centralne ogrzewanie, zerwane podłogi, zniszczony sprzęt, który wykorzystano na opał.
To jednak nie zniechęciło nauczycieli i młodzieży do prób przywrócenia szkole dawnej
świetności. Pomocne okazało się Kuratorium Szkolne, dzięki którego finansowemu wsparciu
zdezynfekowano budynek, wstawiono do klas piece kaflowe, oszklono okna, wyremontowano
podłogi i powoli uzupełniano wyposażenie szkoły przynosząc ławki, stoły, krzesła, szafy.
Jedną z podstawowych prac było usunięcie ogrodzenia z drutu kolczastego okalającego
budynek oraz stanowisk karabinów maszynowych. W końcu szkoła zaczęła odzyskiwać
właściwy sobie wizerunek. Brakowało nadal podręczników, pomocy naukowych, zeszytów.
Pierwsza partia tych pomocy dotarła aż z centralnej Polski dzięki panu Edwardowi
Żebrowskiemu, który pojechał po nie osobiście. Uczniowie również starali się dostarczyć
niezbędne podręczniki sobie znanymi sposobami. Najstarsi absolwenci wspominają także,
że prof. Żebrowski sporządził skrypty i powielał je na powielaczu, który potem został
skonfiskowany przez Milicję Obywatelską, żeby nie służył wrogim dla państwa celom.
We wrześniu 1946 r. szkoła otrzymała od władz budynek przy ul. Wojska Polskiego,
w którym mieścił się internat. Na początku mieszkało tam 32 uczniów, nad którymi opiekę
sprawował Edward Żebrowski, który był także intendentem internatu. Uczniowie
za mieszkanie wnosili miesięczną opłatę w wysokości 300 zł lub w naturze: 1 kg tłuszczu,
4 kg mąki, 2 kg kaszy i 25 kg ziemniaków10. Dzięki internatowi mogli do szkoły uczęszczać
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uczniowie z całego powiatu wołowskiego. W latach późniejszych internat podzielono
na męski i żeński. Drugi z wymienionych przeniesiono do budynku przy Alei Niepodległości
10, gdzie obecnie znajdują się mieszkania, a męski do budynku przy ulicy Inwalidów
Wojennych 8, gdzie teraz znajduje się Zespół Szkół nr 4.
Na mocy okólnika Ministerstwa Oświaty nr 3605/48 z dnia 12 lipca 1948 roku
Państwowe Gimnazjum i Liceum w Wołowie zostało przekształcone w Szkołę
Ogólnokształcącą stopnia podstawowego i licealnego. Dnia 1 września 1948 zorganizowano
szkołę ogólnokształcącą stopnia podstawowego liczącą 7 oddziałów, ale przetrwała ona tylko
rok. W tym samym roku w czerwcu odbył się pierwszy egzamin maturalny na Prywatnym
Kursie Licealnym dla Pracujących. Świadectwo dojrzałości otrzymało wówczas 54
abiturientów. W 1951 odbył się pierwszy egzamin dojrzałości wychowanków szkoły.
Świadectwo otrzymało 43 absolwentów, a 17 z nich otrzymało dodatkowe uprawnienia do
nauczania w szkole podstawowej, po uprzednim zdaniu egzaminów z przedmiotów
pedagogicznych11.
Egzaminy dojrzałości odbywały się w szkole rokrocznie, z wyjątkiem roku 1970,
w związku z reformą szkolnictwa. Ostatni egzamin dojrzałości odbył się w 2004 roku,
a w roku kolejnym po raz pierwszy zorganizowano nowy egzamin maturalny, zwany
potocznie „nową maturą”, który nie był sprawdzany w szkołach, ale w Okręgowych
Komisjach Egzaminacyjnych. Jest to wynik reformy szkolnictwa przeprowadzonej w roku
1999, polegającej także na zmianie systemu nauczania.
Lata pięćdziesiąte to okres powolnej stabilizacji zespołu nauczycieli, kierowanych
tu przeważnie poprzez nakazy pracy, a także wzbogacania szkoły w materiały dydaktyczne.
Miały wtedy miejsce intensywne prace remontowe, które zmierzały do polepszenie warunków
pracy nauczycieli i uczniów. W trakcie kapitalnego remontu, zakończonego w 1971 roku,
przekształcono szkolne klasy w gabinety przedmiotowe, utworzono pracownię polonistyczną,
biologiczną, fizyczną, chemiczną, geograficzną, a także pracownię języków obcych.
Zaadaptowano nowe pomieszczenia na potrzeby szkolnej biblioteki i czytelni. W roku 1946
księgozbiór liczył zaledwie 30 pozycji, zaś w roku następnym – 80. Były to głównie książki
ofiarowane przez uczniów i nauczycieli z ich prywatnych bibliotek. Przez następne lata jej
zbiory były systematycznie wzbogacane, także dzięki sponsorom i anonimowym
ofiarodawcom, by w latach dziewięćdziesiątych liczyć ok. dwunastu tysięcy woluminów.
Systematycznie wszystkie pracownie są wyposażane w niezbędne pomoce naukowe,
dydaktyczne a także środki audiowizualne. W roku szkolnym 1991 /92 zakupiono sprzęt
komputerowy i oddano do użytku pracownię informatyczną, pierwszą tego typu w szkołach
wołowskich. Jej powstanie zawdzięcza się w dużej mierze wsparciu Komitetu
Rodzicielskiego. Szczególną inicjatywą w tej materii wykazał się przewodniczący Komitetu,
pan Zbigniew Sołtys. Dzięki wsparciu ówczesnego wojewody dolnośląskiego pana Witolda
Krochmala uzupełniono pracownię nowszymi komputerami. Dalsza modernizacja pracowni
komputerowej możliwa był dzięki ofiarności pana Janasa, który przekazał z Wrocławskiego
Oddziału KRUS 7 kolejnych komputerów12. Od 2003 roku wołowskie LO cieszy się
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nowoczesną pracownią multimedialną. W 2003 roku w komputery podłączone do Internetu
wyposażono
czytelnię.
Dnia 2 października 1971 roku zorganizowano obchody 25-lecia istnienia liceum
połączone z pierwszym zjazdem absolwentów z lat 1951 - 60. Organizatorem i gospodarzem
obchodów był ówczesny dyrektor Tadeusz Janiuk. Kuratorium Oświaty i Wychowania we
Wrocławiu decyzją z dnia 18 grudnia 1970 roku nadało szkole imię Mikołaja Kopernika. Na
ręce młodzieży przekazano sztandar szkoły, który ufundowało społeczeństwo miasta Wołowa.
Okazją uczczenia patrona szkoły była 500 rocznica jego urodzin, której wyrazem były
starannie przygotowane obchody tej uroczystości. Zainaugurowano obchody roku
kopernikowskiego dla szkół średnich, przygotowano niezwykle bogaty program szkolny,
zainicjowano Wojewódzki Turniej Wiedzy o Koperniku. W turnieju trwającym od 9 do 10
czerwca 1973 r. uczestniczyło 35 liceów ogólnokształcących oraz 30 techników i liceów
zawodowych. Zwycięzcami turnieju zostały uczennice wołowskiego liceum: Urszula
Dutkowska oraz Halina Zawadiak13.

Tablica upamiętniająca obchody urodzin Mikołaja Kopernika – patrona szkoły.
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych szkoła może poszczycić
się osiągnięciami dydaktycznymi i sukcesami również w innych konkursach i olimpiadach
przedmiotowych. Lech Kuczyński uzyskał czwarte miejsce w centralnych eliminacjach
Olimpiady Chemicznej w roku szkolnym 1958/59. Laureatami popularnej w szkole
Olimpiady Biologicznej byli m.in. Bogdan Mydłowski i Katarzyna Januszewska, która jako
laureatka stopnia centralnego zdobyła indeks na medycynę i została studentką, a potem
absolwentką Akademii Medycznej w Krakowie. Świetne przygotowanie uczestnicy
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Olimpiady Biologicznej zawdzięczali pani prof. Zenonie Jóźwiak. Należy również
wspomnieć o licznym udziale młodzieży w Dolnośląskiej Olimpiadzie Naukowej „Disce
puer” i o zdobywcy „Złotej Sowy”, Grzegorzu Moskwiaku oraz „Srebnej Sowy”, Małgorzacie
Czyrskiej. Dużą popularnością cieszyła się Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym, której laureatami zostali Bogdan Czapiga i Ryszard Krauze. Laureatem
centralnej Olimpiady Geograficznej był natomiast Krzysztof Lebiedowski14.
Dzięki sprzyjającej atmosferze i życzliwości grona pedagogicznego w szkole
rozwijało się życie kulturalne. Od początku jej istnienia młodzież zawsze chętnie
uczestniczyła w zajęciach rozwijających jej zdolności, biorąc czynny udział w kółkach
artystycznych i różnych konkursach (np. recytatorskich — m.in. Teresa Protasewicz, obecnie
Rzeszowska, laureatka konkursu powiatowego i wojewódzkiego, długoletnia nauczycielka
języka polskiego, opiekunka recytatorów). Swoje pierwsze kroki artystyczne stawiali na
deskach auli szkolnej znani dziś artyści: Tadeusz Galczuk, Jolanta Żmurko, Jerzy Jedynak
i Edyta Skarżyńska. Tu również uczyli się rysunku późniejsi artyści plastycy: Jan Macner,
Zbigniew Olchowik, Barbara Serafin, Danuta Tabak, Krzysztof Kawałko, Piotr Dąbrowski
i inni.
Licznymi osiągnięciami poszczycić się może młodzież szkolna w dziedzinie sportu.
Nauczycielami wychowania fizycznego byli Stanisław Watras, Władysław Siuba, Stanisława
Pałys i Kazimiera Watras. Pod ich opieką powstały sekcje sportowe w różnych dyscyplinach.
Już w 1952 roku znaczne sukcesy osiągnęła sekcja gimnastyczna zajmując na szczeblu
okręgu pierwsze miejsca, a sekcja siatkówki chłopców zakwalifikowała się do pierwszej ligi.
Warto odnotować również sukcesy drużyny lekkoatletycznej na zawodach okręgowych we
Wrocławiu w składzie: A. Daszkiewicz, Z. Nowak, Kurz, Szatkowski, Garczyński, Fojt czy
drugie miejsce drużyny żeńskiej w koszykówce w rozgrywkach okręgowych w roku 1955 pod
kierunkiem pani Stanisławy Pałys. Z sukcesów indywidualnych należy odnotować pierwsze
miejsce Anny Calewicz w rzucie dyskiem, Elżbiety Sochaj w skoku wzwyż, Janiny
Szydłowskiej w biegu na 400 m i Ireny Terleckiej na 100 m czy braci Wysoczańskich —
Krzysztofa w konkurencjach technicznych i Dariusza w biegowych na Ogólnopolskiej
Spartakiadzie Młodzieży — jak również wicemistrzostwo Polski w jeździe szybkiej na lodzie
uczennicy Ryszardy Bukowskiej. Nie sposób wymienić tu wszystkich zwycięzców. Trzeba
dodać, że młodzież wołowskiego liceum wyróżniała się w rywalizacji sportowej szkół
ponadpodstawowych w powiecie i okręgu, zarówno w dyscyplinach indywidualnych, jak
i grach zespołowych, np. drugie miejsce w piłce sitkowej dziewcząt na Wojewódzkiej
Spartakiadzie Młodzieży LZS (1980), pierwsze miejsce w Wojewódzkiej Spartakiadzie
Rekreacyjnej15.
Chlubę szkole przynosi wielu wybitnych absolwentów z różnych pokoleń, m. in.:
Mirosław Hermaszewski – kosmonauta, Marek Lechki - reżyser, Tomasz Bonek –
dziennikarz i podróżnik, Piotr Brzeziński – muzyk. Szkoła od lat przyciąga ich do siebie, np.
organizując kolejne jubileusze. Szczególnie uroczyście obchodzono 50-lecie szkoły jesienią
roku 1995 za kadencji pana dyrektora Eugeniusz Czerepoka. W dwudniowych obchodach
uczestniczyło ok. 400 absolwentów z najodleglejszych zakątków Polski i świata, a także
zaproszeni goście. Program artystyczny imprezy przygotowała wraz z młodzieżą pani Teresa

14
15

Op. cit.
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Rzeszowska. Były klasowe spotkania z wychowawcami, kolegami i koleżankami, długie
rozmowy, wspomnienia i dyskusje, a wieczorem bal, który trwał do rana16.
Nie mniej uroczyście obchodzono 60-lecie szkoły. Jubileusz zorganizowany ponownie
pod egidą pana dyrektora Eugeniusza Czerepoka rozpoczął się w piątek 23 września 2005 r.
ok. g.1500 na szkolnym placu. Odbyły się tam kiermasze, aukcja i występy artystyczne
w wykonaniu uczniów oraz absolwentów. Dzień ten, na który zaproszono wszystkich
sympatyków szkoły z miasta i okolic, miał charakter piknikowy. Zakończył się jednak
bardziej uroczyście spektaklem teatralny z udziałem nauczycieli, reżyserowanym przez panią
Barbarę Czerepok, nauczycielkę wiedzy o kulturze. W głównej roli wystąpiła absolwentka
szkoły, a zarazem długoletnia nauczycielka historii - pani Wanda Jagiełło. Kolejny dzień
jubileuszu rozpoczął się 24.09.2005 r. o godz. 10 00 mszą w kościele św. Karola Boromeusza.
Uroczyste otwarcie obchodów miało miejsce o godz. 1200 w auli, następnie w klasach odbyły
się spotkania absolwentów z nauczycielami. Szczególnym akcentem obchodów był bal
szkolny, który rozpoczął się o g. 2000. Następnego dnia – w niedzielę 25.09.2005 r. uczestnicy
obchodów spotkali się raz jeszcze na pożegnalnym grillu.
We wrześniu 2015 roku za kadencji pani dyrektor Barbary Kołodziej miały miejsce
obchody 70-lecia liceum. Trwały trzy dni, a w swoim programie miały spektakl teatralny
wystawiony przez nauczycieli, uroczysty bal i niedzielne spotkanie absolwentów w szkolnym
klubie „Hades”.
Niemal co rok klasy organizują własne spotkania w rocznicę ukończenia szkoły
i zdania matury. Niektóre roczniki uczyniły już z tego swoją tradycję i spotykają się
regularnie co pięć lat. Odżywają wtedy dawne wspomnienia, a także szkolne mity i legendy.
Czasem budzą się dawne przyjaźnie i łączą ludzi na nowo.
W 1945 roku, na początku działalności szkoły uczęszczało do niej tylko 30 uczniów.
W miarę rozwoju miasta i gminy, a także powiatu liczba uczniów stale się powiększała.
W latach siedemdziesiątych w szkole było 16 oddziałów i aż 550 uczniów, najwięcej
w historii placówki. W latach osiemdziesiątych liczba ta spadła do 8 oddziałów i 270
uczniów W latach dziewięćdziesiątych powiększała się liczba oddziałów do 16, a potem
także do 20.
W związku z reformą systemu oświaty z 1999 roku nauka w liceum
ogólnokształcącym skróciła się do 3 lata, a do placówki zaczęto przyjmować absolwentów
szkół gimnazjalnych. Wszystkie szkoły średnie zostały przemianowane na szkoły
ponadgimnazjalne. W roku 2005 było w wołowskim liceum 15 oddziałów w klasach
o profilach: humanistycznym, matematyczno-fizyczno-informatycznym, biologicznoekologicznym, matematyczno- przyrodniczym i lingwistyczno-kulturowym. Zatrudniano 33
nauczycieli, w tym 17 absolwentów szkoły, którzy po ukończeniu studiów wyższych wrócili
ponownie w jej mury, aby podjąć się wychowywania i kształcenia następnych pokoleń.17
W ostatnich latach liczba oddziałów spada, głównie z powodów demograficznych.
W kwietniu 2007 r. dyrektorem placówki została pani Halina Łosiewicz. Zastąpiła na
tym stanowisku pana Eugeniusza Czerepoka, który sprawował tę funkcję od roku 1984.
Wcześniej byli to: p. Jan Robak (1945-1946 i 1948-1967), p. Ignacy Janusz (1946-1948),
p. Stanisław Truty (1969-1970) i p. Tadeusz Janiuk (1970-1984)18. Nowa pani dyrektor
w krótkim czasie przeprowadziła wiele prac remontowych, m. in. osuszenie budynku. Zajęła
16
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Op. cit., s. 27.
18
Non scholae…, s.14-16.
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się też otoczeniem szkoły – odnową boiska sportowego i bieżni oraz remontem sal
lekcyjnych. O wygląd szkoły zadbała też pani dyrektor Barbara Kołodziej. W roku szkolnym
2012/2013 sfinalizowała planowany od dawna remont szkoły, dzięki któremu budynek
zmienił barwę i nabrał nowego wyrazu. Przy szkole powstał kompleks boisk „Orlik”,
a przed jej siedzibą w 2015 r. stanął pomnik Mikołaja Kopernika.
1 września 2016 r. dyrektorem liceum ponownie została pani Halina Łosiewicz,
a czas będzie dopisywać kolejne karty historii.

Budynek liceum po remoncie
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