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SZKIC O TRADYCJACH I MEANDRACH DZIEJÓW 
GORZOWSKIEJ OŚWIATY

Gorzów i Landsberg bywają do siebie podobne. 
Mimo iż przed 1945 r. nie powstała tutaj żadna uczel-
nia wyższa, poziom zarówno szkół elementarnych, jak 
i całej palety szkół średnich - sześciu miejskich instytu-
cji różnego typu oraz czterech kształcących i dokształ-
cających zawodowo - był jak i dziś bardzo wysoki. Na 
szczególną wzmiankę zasługuje pojawiająca się jak 
stały akord progresja, u samych początków miasta  
w formie najstarszej Szkoły Miejskiej (Łacińskiej), poź-
niejszego Gimnazjum Miejskiego, Szkoły Średniej im. 
Hermanna Goeringa, czy wreszcie w nieprzerwanie 
rosnącym spektrum powojennego szkolnictwa. Od 
zawsze nad Wartą w szkołach osiągano poziom przed-
sionków uniwersytetów, trampolin karier i zaczynów 
nowych czasów. Dzieło to kontynuowane jest do dziś, 
obecnie już łącznie ze szkołami wyższymi, bez których 
nie wyobrażamy sobie Gorzowa. Podobnie jak szko-
ły, która od swego zarania w lipcu 1949 r. miała być 
„awangardą pracy przy budowie nowego życia, nowe-
go ustroju”. II Liceum Ogólnokształcącemu dane było 

przeżyć tego i innego dzieła budowanie, a dziś obchodzić może swe 60-lecie, awangardowo 
zaznaczając swą obecność w mieście i regionie.

Tekst niniejszy głównie dotyczyć będzie oświaty sprzed 1945 r. nie dlatego, że historia po 
wojnie jest mniej ciekawa. Wprost przeciwnie – śledzenie rodzącej się na rumowisku poniemie-
ckiego miasta polskiej oświaty i postaci jej pionierów jest wręcz pasjonujące. Od ponad 60 lat 
wiedzę tę dokumentuje wielu, warto wymienić przede wszystkim nieżyjącego już Antoniego 
Kanteckiego. Nadal jeszcze w dziejach tych jest wiele do odkrycia i do powiedzenia. Natomiast 
dzieje oświaty sprzed 1945 r. są długie, bo ponad siedmiowiekowe, a historia ta trudniej do-
stępna, bo nadal opisana niemal tylko w języku niemieckim. 

Pierwsze wzmianki o miejskiej instytucji oświaty pochodzą z 1360 r. Z późniejszej epo-
ki znamy jeszcze ściślejsze związki lewobrzeżnego przedmieścia ze szkolnictwem. Otóż  
w 1506 r. biskup poznański, w którego dziedzinie leżała południowa, zawarciańska część mia-
sta, zezwolił na przekazanie dochodów, jednej z fundacji (altarii), podówczas już zrujnowanej 
kaplicy świętojerskiej, na rzecz szkoły miejskiej. Tak oto już ponad 500 lat temu dzięki kościel-
nej własności na Zawarciu kształciły się dzieci mieszczan. W II poł. XVIII w. było w Landsbergu 
ok. 500 dzieci w wieku szkolnym. Mali Prusacy między 5 a 14 rokiem życia w całym królestwie 
zostali przez Fryderyka Wielkiego objęci obowiązkiem szkolnym. W Landsbergu powstały 
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Projekt szkoły i sali gimnastycznej z 1906 roku.
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wówczas po jednej szkole elementarnej dla chłopców i dziewczynek. Obok wspomnianych 
tradycji szkolnych Zawarcia, należy jeszcze wspomnieć o wybudowanej tu 1828 r. Szkole Lu-
dowej i pochodzącym z 1879 r. budynku Szkoły Powszechnej dla Dziewcząt nr 2 (Gimnazjum 
przy ul. Grobla). W latach 20-tych i 30-tych XIX w. ścisłą siatką szkół powszechnych objęto całe 
miasto wraz z przedmieściami. To z nich rozwinęły się znane w XX w.: po trzy szkoły podstawo-
we (powszechne) dla chłopców i dla dziewcząt, uzupełnione o półprywatną Szkołę Katolicką 
i miejską Szkołę Specjalną (Hilfsschule). Wymieniam je wraz z ich adresami (oraz obecnymi 
gorzowskimi szkołami):
KV I - Szkoła Podstawowa dla Chłopców nr 1 (Knabenvolksschule) - ul. Jagiełły (nie istnieje), 

częściowo obiekt przy ul. Szkolnej;
KV II - ul. Przemysłowa (II LO);
KV III - Estkowskiego (SP 7);
MV I - Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt nr 1 (Mädchenvolksschule) - ul. Dąbrowskiego (SP 1);
MV II - ul. Grobla (Gmnazjum);
MV III - ul. Kosynierów Gdyńskich (IV LO).

O ile instytucje oświaty po stronie Starego Miasta rozwijały się nieprzerwanie, to związki 
Zawarcia ze szkolnictwem uległy zerwaniu na dłuższy czas. Początkowo miejsce szkoły miej-
skiej znalazło się pośród najznamienitszych budowli Landsberga: na Rynku pomiędzy kościo-
łem Mariackim a ratuszem. Nie znamy jej wyglądu, ani relacji w stosunku do obiektów, jakie 
towarzyszyły farze, cmentarzowi i do stojącego tu prawdopodobnie kościoła św. Jana. Jednak 

Lekcja w niemieckim gimnazjum.
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pewne jest, że związki oświaty i religii były bardzo ścisłe. Oczywiście od wprowadzenia re-
formacji w Landsbergu w 1537 r. w ramach luteranizmu. W magistracie tematyka ta znajdo-
wała się pod opieką „decernatu spraw szkolnych i kościelnych”, a ze strony kościelnej nadzór 
sprawowali zwierzchnicy ewangelickiego okręgu kościelnego (superintendenci). Z bolączek 
XVII w. Szkoła Miejska wyszła obronną ręką, rozwinęła się z etatowymi: rektorem, konrekto-
rem i kantorem do instytucji uznawanej za najlepszy wstęp do kształcenia się na uniwersyte-
tach. A udawało się to wcale niemałej liczbie landsberczyków aż po pierwszą połowę wieku 
XX, co zaświadczają matrykuły niemal wszystkich niemieckojęzycznych, i nie tylko, uniwersy-
tetów Europy. Sprzyjało temu przeniesienie ok. 1710 r. do nowo wybudowanej „dużej szkoły 
na miejscu zamkowym”, czyli przy ul. Obotryckiej (dawnej ul. Zamkowej). Kiedy w 1794 r. trafił 
do Landsberga Fryderyk Schleiermacher kontakt z życiem codziennym, a szczególnie z siero-
tami mieszkającymi w budynku naprzeciw jego domu przy ul. Obotryckiej 4, dał mu impulsy, 
mające odbicie w jego dalszej światowej karierze wielkiego teologa i filozofa, a także wycho-
wawcy młodzieży. Dziś to jedna z klasycznych postaci nie tylko historii, ale także współczes-
nej pedagogiki. Oprócz mieszczan do ówczesnej Szkoły Miejskiej dzieci swe posyłała także 
okoliczna szlachta, co wystawia kadrze i poziomowi szkoły dobre świadectwo. Nie bez kozery 
utrwaliła się w literaturze wzmianka o nazwaniu landsberskiej szkoły „Uniwersytetem Nowej 
Marchii”. I to także nie bez dobrego powodu, bo od czasu likwidacji brandenburskiej Alma 
Mater – Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie n.O. w roku 1811, wschodnia część Prowincji 
Brandenburskiej utraciła swe naturalne intelektualne centrum. Swoistym wyrównaniem strat 
były właśnie mocne szkoły w głównych miastach. 

Owa tradycyjna Szkoła Miejska jako Wyższa Szkoła Miejska i Mieszczańska w Landsbergu 
stała się w XIX w., w wyniku stale rosnącego poziomu nauczania, zaczątkiem późniejszego 
Gimnazjum Męskiego. 

O powstaniu takiej profesjonalnej szkoły średniej dla synów miasta zdecydowano przy 
okazji obchodów 600-lecia Landsberga. Była ona, obok kolei żelaznej (uruchomionej jesienią 

Rok 2006. Uroczystość z okazji stulecia budynku szkoły. Zaproszeni goście: Grażyna Wojciechow-
ska, Roman Sondej, Tadeusz Jędrzejczak, Zofia Bednarz.
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z Królewca do Berlina), nowoczesnej gazowni (9 grudnia 1857), kolejnym wielkim prezen-
tem dla prężnie rozwijającego się miasta. Na miejsce budowy ponownie wybrano plac przy 
ul. Obotryckiej, w sąsiedztwie wyburzonej pod tor kolejowy starej szkoły. Nowy, piękny, po-
dobny do staroświeckiego zamczyska gmach z wieżą oddano do użytku w 1859 r. Z biegiem 
czasu był wielokrotnie przybudowywany, powiększony o salę gimnastyczną, doposażany. Na 
pięknym, dwudrzwiowym frontonie umieszczone dewizę szkoły: „Ut sementem feceris, ita 
metes” (w niemieckiej wersji „Ihr seid das Saatkorn einer neuen Welt” – „Jesteście zasiewem 
nowego świata”). W wydawanych z okazji jubileuszy gimnazjum (1884, 1909, 1934) publikacji 
wiemy, że tu kształciła się miejscowa elita: przyszli lekarze, prawnicy, duchowni, itd.

Obok prężnie rozbudowanego systemu kształcenia średniego pojawiły się i inne typy 
szkół. Epoka oświecenia przyniosła pojawienie się szkół podstawowych oraz żeńskich. Te 
przeznaczone dla „cór z dobrych domów” początkowo działały jako instytucje prywatne. 
Jednak władze miasta, zatroskane o poziom i dostępność oświaty, dość szybko doprowadzi-
ły do powstania komunalnych szkół dla dziewcząt. Jedna z nich rozwinęła się z czasem do 
Mädchen-Lyzeum, czyli szkoły średniej dla dziewcząt. Jej najbardziej znana siedziba to wy-
budowany w 1896 dzisiejszy „ekonomik”. Jednak na maturzystach i maturzystkach, wówczas 
jeszcze bez koedukacji, oświatowy świat się nie kończył. Już w latach 20. I 30. XIX w. siatką 
szkół powszechnych objęto całe miasto wraz z przedmieściami. To z nich rozwinęły się po trzy 
szkoły podstawowe dla chłopców i dziewczynek, uzupełnione o półprywatną Szkołę Katoli-
cką i miejską Szkołę Specjalną.

Obok absolwentów gimnazjum czy liceum-studentów i studentek, w tym postaci takich 
jak, żydowski romanista Victor Klemperer; teolog, biskup Kościoła Ewangelickiego Kurt Scharf, 
czy weterynarz, dyrektor instytutu surowiczego Walter Stickdorn, Landsberg poszczycić się 

Rok 2006. Uroczystość z okazji stulecia budynku szkoły..
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mógł wyuczonymi rzemieślnikami. Nawet na poziomie podstawowym szkoły mogą odnotować 
sukces wśród tych, którym sytuacja materialna nie pozwalała na więcej. Przykładem jest Ma-
rie Juchacz, wielka socjaldemokratka, posłanka Reichstagu. Ostatnimi akordami miejscowego 
szkolnictwa było oddanie do użytku nowego gmachu gimnazjum- Hermann-Goering-Obers-
chule (dziś siedziba ZWKF) w 1937 r. oraz przeniesienie do Landsberga wielu berlińskich szkół.

Ostatnim akordem landsberskiej oświaty było oddanie do użytku w 1937 r. wspomnia-
nego nowoczesnego gmachu gimnazjum - Hermann-Göring-Oberschule (dziś siedziba IWF 
przy ul. Estkowskiego). Kontynuowało ono tradycje gimnazjum męskiego, choć już pod zna-
kiem swastyki i w imię chorej ideologii. Jednak jego powstanie było uwieńczeniem dużo star-
szych wieloletnich starań urzędników, nauczycieli, radnych i dyrekcji. Pierwotnie upatrzone 
miejsce, wzgórze (zwane Górą Lugego) nad rzeźnią, zostało przejęte przez wehrmacht pod 
budowę koszar. Szkoła powstała niemal u ich stóp. Znakiem zapowiadającym, choć jeszcze 
niepostrzeżenie, dramatyczny wynik wojny, była ewakuacja do Landsberga, szczególnie po 
1943 r., wielu berlińskich szkół, w tym renomowanego Gimnazjum przy Szarym Klasztorze. 
Ostatecznie w 1944 r. miejsce uczniów w szkołach zajęli uciekinierzy ze Wschodu, a po 30 
stycznia 1945 r. ranni żołnierze radzieccy. Boiska zamieniono na cmentarze. Od jesieni 1944 r. 
żadne landsberskie dziecko nie zasiadło w ławach szkolnych. Czas nauki przeznaczano na 
opiekę nad tymi, którzy stracili wszystko oprócz życia, a landsberskie szkoły były ich nocle-
gami na drodze ucieczki przed frontem. W kolejnych miesiącach wiedza taka przydała się 
samym landsberczykom, wysiedlanym z rodzinnego miasta.

Dziś już nie tylko szkoły średnie nadają ton gorzowskiej oświacie. Dość szybko w ambit-
nym powojennym mieście znalazło się miejsce na punkty konsultacyjne uczelni wyższych. 
Teraz mamy już własne uczelnie, które jednak działają w miejscach z piękną tradycją. I tak, 
np. campus Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Teatralnej to przecież siedziba 
przeniesionego po I wojnie światowej z Bydgoszczy Instytutu Cesarza Wilhelma, późniejszych 
Pruskich Zakładów Badawczo-Doświadczalnych, a po 1945 r. polskiego PING-u i IUNG-u (Pań-
stwowy Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa). 
Dziś w RFN dawne instytuty wilhelmińskie to sieć Instytutów Maxa Plancka – główne podpory 
niemieckiej, jakże postępowej nauki! Drugi campus w koszarach przy ul. Chopina łączy się 
z pobytem tu jako lekarza wojskowego literata Gottfrieda Benna, czy wątkami z twórczości 
wspomnianej już Christy Wolf. Sportowcy Instytutu Wychowania Fizycznego może powinni 
wspomnieć także za sprawą swej siedziby dzieje landsberskiego gimnazjum i przedwojen-
nych wielce zasłużonych sportowców. Brak byłoby tu miejsca na rozszerzanie katalogu i dal-
szych barwnych kart tych dziejów.

Te arcyciekawe i wręcz rewolucyjne, dla zainteresowanych dostępne w wielu opraco-
waniach, dzieje powojenne – od zorganizowanej w fantastyczny sposób, niemal w tempie  
i sposobie bezpośredniego ataku pierwszej w historii miasta polskiej szkoły, po debatę o po-
trzebie własnej pełnej szkoły wyższej – zakończyć trzeba ważnym w tym miejscu podkreśle-
niem roli założycieli i charakteru szkolnictwa w Gorzowie pierwszych lat po wojnie światowej. 
Dziś przypomina o tym mocno zapomniany pomnik przy ul. Strzeleckiej, czy też dużo sku-
teczniej film „Wspomnienia z miasta G.” (prod. Kowalska, Sejwa, Kowalski). Podobnie działo się  
z budynkiem Szkoły Powszechnej nr 2 przy dzisiejszej ul. Przemysłowej. W 1949 r. zainauguro-
wano tam zajęcia Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego TPD, szczycącego się już  
w roku szkolnym 1953-54 pierwszymi maturzystami z Zawarcia. Chcę w tym miejscu zacy-
tować obszernie z opracowania osoby, bez której nie byłoby jubileuszu II LO. Karol Herma, 
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pierwszy i to przez ponad 20 lat dyrektor szkoły na Zawarciu, postać pomnikowa, choć dziś 
nadal dla niektórych trudna do przyswojenia, tak pisał w swych materiałach publikowanych 
w tomie GTK „Wiosna na rumowisku” w 1987 r.:

„1 lipca 1949 roku powołano do życia Komitet Organizacyjny Szkoły Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci w Gorzowie. W skład Komitetu weszli: Dutkowska, Musiał, Łyskawa, Rogosz, Bia-
łas, Szepelak, Herma. Komitet stwierdził: Szkoła TPD w Gorzowie Wlkp. powstała w wyniku 
starań społeczeństwa gorzowskiego, dążącego do wychowania młodego pokolenia na zasa-
dach naukowego, materialistycznego poglądu na świat. Szkoła TPD ma być awangardą pracy 
przy budowie nowego życia, nowego ustroju, przy budowie robotniczo-chłopskiej sprawied-
liwej, socjalistycznej Polski”. Szkoła TPD zafunkcjonowała od 1 września 1949 r. w budynku 
przy ul. Przemysłowej 22, zajmowanym od października 1945 r. przez Szkołę Podstawową 
nr 2. Około 1956 r. zaniechano nazwy Szkoła TPD. Po wymianie uczniów szkoły podstawowej 
powstała oficjalna nazwa Liceum Ogólnokształcące nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie. Od 
września 1950 r. placówka stała się szkołą rozwojową – jako pierwsza w mieście była to szkoła 
bez nauki religii, „torująca drogę świeckości całego szkolnictwa”. Na oczach, a raczej skórze 
roczników po 1990 r. ten etap dobiegł kresu. Historia oceni czy dobrze, że tak się stało... Mimo 
trudnych do porównania systemów oświatowych, wprowadzającego często w błąd nazewni-
ctwa sprzed i po 1945 r., bezspornie dzisiejsze II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodow-
skiej-Curie stoi w bogatej tradycji miejscowego szkolnictwa. I tak z całą mocą 28 września 
2006 r. obchodziło 100-lecie swej siedziby, wprowadzając niejako w kolejną rocznicę. Jubile-
usz 60-lecia wiodącej gorzowskiej szkoły średniej to kolejna dobra okazja do inwentaryzacji 
tradycji i ważnych akcentów w historii Gorzowa i jego oświaty. 
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KALENDARIUM

1949
W lipcu szkolny Komitet Organizacyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gorzowie Wlkp. 
w składzie: p. Rutkowska, p. Musiał, p. Łyskowa, p. Rogosz, p. Białas, p. Szepelak, p. Herma 
przystąpił do zorganizowania Ogólnokształcącej Szkoły TPD stopnia podstawowego. Miej-
ska Rada Narodowa w Gorzowie Wlkp. oddała do dyspozycji szkoły budynek przy ul. Prze-
mysłowej nr 22 w Gorzowie Wlkp. Kierownictwo szkoły powierzono p. Karolowi Hermie.

W sierpniu gorzowskie zakłady pracy ofiarowały szkole TPD pomoce naukowe i dydak-
tyczne. Kierownik szkoły skompletował pierwszy personel pedagogiczny, który stanowili: 
T. Androchowicz, Ł. Graczyk, R. Łobodzińska, J. Nadolnik, J. Nowińska, J. Skazińska, W. So-
wisło, J. Szyjkowska, T. Wiszniewska, H. Żagmowa.

1 września uroczyście rozpoczęto rok szkolny. Wśród zaproszonych gości byli: przedsta-
wiciel kuratora, wizytator p. Hofman, inspektor szkolny p. Szepelak, redaktor Głosu Wiel-
kopolskiego p. Ciesielski, przedstawiciel Komitetu Opiekuńczego Państwowych Zakładów 
Inżynieryjnych „Ursus” i rodzice.

W szkole TPD naukę podjęło 410 dzieci.

1950
Po raz pierwszy w dziejach szkoły TPD przyjęto młodzież do kl. VIII. Od tego momentu 
rozpoczyna się historia II LO i trwający cztery lata proces przekształcania placówki w pełną 
szkołę ogólnokształcącą.

Powstała pierwsza drużyna ZHP im. Hanki Sawickiej, której opiekunem został druh Górecki,  
a później M. Dobkowicz. 1.VI. 1951 roku drużyna otrzymała sztandar i złożyła przyrzeczenie. 

W 1956 roku drużynę podzielono na żeńską i męską. Ich drużynowymi zostali: D. Sworow-
ska i E. Szymeczko. W 1963 roku w liceum utworzono jeszcze dwie drużyny, co przyczyniło 
się do powstania szczepu. W roku 1976 liczył on 396 harcerzy na 574 uczniów. 15 maja 1979 
roku szczepowi harcerskiemu nadano imię Aleksandra Kamińskiego. Uroczystość uświetni-
ła swoją obecnością wdowa po Aleksandrze Kamińskim, Janina Kamińska. Nad przebiegiem 
imprezy czuwały jej organizatorki i opiekunki szczepu, Halina Kołosowska i Teresa Klimek.

W czerwcu 1983 roku szczep przestał istnieć.

1953
Do użytku zamiejscowej młodzieży oddano internat dla dziewcząt przy ul. Woskowej 3b  
i chłopców przy ul. Grobli 8.

Trwa przekształcanie szkoły TPD w liceum ogólnokształcące.

8 listopada szkoła otrzymała sztandar, który od tej pory towarzyszy wszystkim ważniejszym 
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Pierwsza strona kroniki nowo powołanej szkoły TPD.
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uroczystościom szkolnym i miejskim, i jest przekazywany przez absolwentów młodszym 
kolegom. Pierwszymi sztandarowymi byli: Hanna Herb, Krystyna Buń i Jerzy Wiśniowski.

1954
Działalność zainicjowało szkolne kółko dramatyczne. Jego opiekunem został Stanisław Fi-
lipczyk.

W Teatrze im. J. Osterwy młodzież szkoły wystawiła komedię A. Fredry pt. „Zemsta”.

Po raz pierwszy w historii szkoły TPD w maju odbył się egzamin maturalny. Spośród 17 
uczniów klasy XI maturę zdało 13. Byli to: Adolf Brzózka, Irena Freig, Hanna Herb, Wacław 
Iwanowski, Andrzej Kamiński, Barbara Kłopotowska, Eugeniusz Kołbyk, Marian Misztur, 
Krystyna Solecka, Ryszard Szewczyk, Tadeusz Weg, Jerzy Wiszniewski, Jerzy Wiśniowski.

W piątym roku istnienia szkoły placówka przekształciła się ze szkoły rozwojowej w pełne 
Liceum Ogólnokształcące nr 19.

1955
W lutym szkołę odwiedziła wybitna recytatorka, laureatka nagrody państwowej Kazimiera 
Rychterówna.

W marcu w Teatrze im. J. Osterwy szkolne kółko dramatyczne wystawiło baśń sceniczną 
Janiny Porazińskiej pt. „Kopciuszek”.

W maju do drugiego egzaminu dojrzałości przystąpiło 29 uczniów. Pomyślnie zdały go 23 
osoby.

Uczennica kl. XI Wiesława Jurewicz w lipcu uczestniczyła w V Światowym Festiwalu Mło-
dzieży i Studentów w Warszawie. 

We wrześniu rozpoczęła działalność świetlica szkolna. Jej kierowniczką została Leonarda 
Herma.

Powstał pierwszy w szkole młodzieżowy zespół estradowy pod kierownictwem Ryszarda 
Gromca.

1956
We wrześniu zakończono rozbudowę szkoły. Liceum nr 19 wzbogaciło się o sześć izb lek-
cyjnych. W nowym skrzydle budynku urządzono gabinety: fizyczny, chemiczny, biologicz-
ny i geograficzny, a na zewnątrz budynku boisko do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej.

W murach gorzowskiej „19” ponownie gościliśmy Kazimierę Rychterównę, która recytowa-
ła poezje: A. Mickiewicza, J. Słowackiego i poetów współczesnych.

Nawiązano kontakt z nauczycielami i z młodzieżą szkoły z Frankfurtu nad Odrą.

Trzeci egzamin dojrzałości zdało pomyślnie 33 uczniów.

1957
Czwarty egzamin dojrzałości zdało pomyślnie 24 uczniów.
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1958
W murach naszej szkoły gościliśmy niemieckich nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły  
z Frankfurtu nad Odrą.

Pod kierownictwem p. Możdżera powstał chór szkolny. 

1959
Młodzież liceum spotkała się z pisarzem Januszem Rychlewskim.

Szósty egzamin dojrzałości zdało 34 maturzystów.

1960
Siódma matura w Liceum nr 19. Do egzaminu przystąpili po raz pierwszy uczniowie dwóch 
klas: XI a i XI b. Świadectwa maturalne otrzymało 39 abiturientów.

24 i 25 czerwca odbyły się egzaminy wstępne (ustne i pisemne) z języka polskiego i mate-
matyki do trzech klas VIII ( w tym jednej o kierunku politechnicznym).

1961
W ramach politechnizacji w nauczaniu klasa VIII c (pierwsza licealna) raz w tygodniu od-
bywała zajęcia w laboratorium Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Pracę mło-
dzieży nadzorowała nauczycielka biologii Bogusława Janecka, a w Zakładach Mechanicz-
nych „Gorzów” polonista Ryszard Gromiec.

1962
Uczennica Liceum nr 19 Ewa Kassowska zajęła I miejsce w turnieju wojewódzkim IX Ogól-
nopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Zielonej Górze. Uczestniczyła także w elimina-
cjach centralnych w Łodzi, gdzie zdobyła wyróżnienie.

Od Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy szkoła otrzymała pierwszy telewizor 
„Klejnot”, który ustawiono w auli szkolnej.

1963
W szkole aktywnie działa koło PCK. Młodzież może także rozwijać swoje zainteresowania 
w kołach: filatelistycznym, ZMS, ZHP, PCK, SKO, SKP Związku Radzieckiego. Odpowiadając 
na zainteresowania uczniów, zorganizowano również kółko muzyczne, w którym działają: 
zespół smyczkowy, zespół gitarowy i instrumentalny. Opiekę nad zespołem muzycznym 
„Weseli żacy” objął nauczyciel geografii Albert Bubień. Grupa ta reprezentowała woje-
wództwo zielonogórskie na zlocie młodzieży w Warszawie. Działalność rozpoczął również 
szkolny zespół estradowy „Biedroneczki” pod kierownictwem Anny Makowskiej.

Szkołę odwiedzili dwaj znani pisarze: Włodzimierz Korsak i Igor Newerly.

W maju odbyła się jubileuszowa dziesiąta matura, którą w tym roku zdało 69 uczniów.  
W ciągu dziesięciolecia egzamin zdało 329 maturzystów.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



II LO - 60 lat minęło 23

Z końcem roku szkolnego 1963/1964 ostatecznie zlikwidowano oddziały szkoły podsta-
wowej. Do 15 wzrosła liczba oddziałów licealnych, w których naukę pobierało od września 
603 uczniów. 

1964
Od Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp. liceum otrzymało park przylegający  
do szkoły między ulicami Grobla i Przemysłowa. Aby go uporządkować i zagospodarować, 
młodzież przepracowała społecznie 1100 godzin.

Do istniejącej sali gimnastycznej dobudowano zaplecze i halę maszyn. 

Młodzież liceum wykazuje duże uzdolnienia plastyczne. Ucz. kl. IX c Alicja Trojan zosta-
ła nagrodzona na Międzynarodowym Konkursie Rysunku Dziecięcego Shankars Weekly  
w Indiach.

1966
Odbyła się uroczystość nadania szkole imienia wybitnej polskiej uczonej - noblistki Marii 
Skłodowskiej – Curie. Pomysłodawcą nazwania szkoły jej imieniem był nauczyciel chemii 
Stanisław Kadela. Z tej okazji liceum otrzymało nowy sztandar.

1967
Przygotowywany przez nauczyciela matematyki Edwarda Koralewicza uczeń Jerzy Duda 
został pierwszym w historii szkoły laureatem centralnej Olimpiady Matematycznej. 

Powstał kabaret harcerski „Na przełaj, czyli na skróty”, nazwany w późniejszych latach 
„Lamą”.

1 września liceum wkroczyło w okres reformy szkolnictwa. Klasy pierwsze rozpoczęły 
naukę systemem czteroletnim. Eksperymentalnie utworzono dwie klasy sprofilowane: 
humanistyczną i matematyczno– fizyczną. Zgodnie z reformą klasy czwarte realizowały 
dodatkowo zajęcia fakultatywne, prowadzone metodą seminaryjną w czterech grupach: 
humanistycznej, chemiczno-biologicznej, geograficzno-ekonomicznej i matematyczno- 
fizycznej. 

1968
W naszej szkole gościliśmy znanego gorzowskiego literata pana Zdzisława Morawskiego.

Uczniowie klas starszych założyli zespół instrumentalno- wokalny „Uczniacy”, który na-
stępnie przemianowano na „Elektrony”. W roku 1971 zespół określił się jako big- beatowy, 
zmieniając nazwę na „Wedle uznania”. 

1969
Nauczycielka języka polskiego Jadwiga Szymaniak zorganizowała spotkanie młodzieży  
ze znaną pisarką ziemi lubuskiej Ireną Dowgielewiczową.

19 czerwca uroczyście otwarto stadion szkolny wyposażony w płytę do piłki ręcznej, siat-
kówki, koszykówki, rzutnię, skocznię oraz bieżnię lekkoatletyczną. Obiekt nazwany „Par-
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kiem sportu i wypoczynku” został zbudowany dzięki ogromnemu zaangażowaniu Stefana 
Kwiatkowskiego i uczniów.

Tegoroczny maturzysta Janusz Kujanek 12 lipca wystąpił na III Festiwalu Piosenki Żołnier-
skiej w Kołobrzegu.

Z okazji XX-lecia szkoły 27 września odbył się I Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcą-
cego nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie. Uczestniczyło w nim 138 absolwentów, 36 przed-
stawicieli grona pedagogicznego i zaproszeni goście. Uroczystość poprowadził przewod-
niczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu – absolwent z 1957 roku Andrzej Nowakowski. 
Z tej okazji w auli szkolnej odsłonięto tablicę pamiątkową.

10 grudnia na konkursie wiedzy o sporcie żużlowym gościli drużynowi mistrzowie Polski 
w żużlu E. Jancarz, p. Dziatkowiak, p. Migoś, p. Pogorzelski. 

1970
Z okazji XXV- lecia wyzwolenia Gorzowa Wlkp. 23 stycznia odbyła się sesja popularnonau-
kowa zorganizowana przez p.prof. Katarzynę Cempel. 

1 września uroczyście pożegnano założyciela i wieloletniego dyrektora szkoły Karola Her-
mę. Nowym dyrektorem liceum został Jerzy Pietrzyk.

1973
1 września utworzona została klasa o rozszerzonym programie z wychowania fizycznego.

1974
29 marca odbył się wieczór poezji K. I. Gałczyńskiego z okazji 20 rocznicy śmierci poety. 

2 września dokonano zmiany nazwy szkoły. Placówka otrzymała miano II Liceum Ogólno-
kształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie.

W murach szkoły gościliśmy znanego aktora, piosenkarza i gawędziarza Igora Śmiałow-
skiego, aktorkę – Emilię Krakowską oraz lubuską pisarkę Irenę Dowgielewiczową.

23 października odbyła się Sesja Conradowska z okazji 50 rocznicy śmierci Josepha Con-
rada.

18 listopada swoją działalność zainicjowało Koło Miłośników Teatru Telewizji pod kierow-
nictwem A. Makowskiej – Cieleń.

1975
Klasy maturalne naszego liceum przystąpiły eksperymentalnie do egzaminu maturalnego, 
który odbył się po raz pierwszy w historii szkoły w styczniu. 

W lutym gościliśmy warszawskiego pisarza i publicystę Zygmunta Trziszkę, a w marcu go-
rzowskiego pisarza Zdzisława Morawskiego.

W dniach 26-31 maja z okazji 25 –lecia szkoły odbyły się Dni Otwarte, w ramach których 
zorganizowano: dzień patronki szkoły, spartakiadę szkolną, sesję popularnonaukową  
z okazji 30 – lecia powrotu Ziem Zachodnich do macierzy.
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Biblioteka wraz z Kołem Polonistycznym zorganizowała konkurs wiedzy o twórczości Ste-
fana Żeromskiego z okazji 50 rocznicy śmierci pisarza, wieczór poezji Adama Mickiewicza 
z okazji 120 rocznicy śmierci wieszcza oraz spotkanie z poezją Anny Świrszczyńskiej.

1976
14 lutego z inicjatywy Komitetu Organizacyjnego pod przewodnictwem p. A. Nowakow-
skiego odbył się II Zjazd Absolwentów, w którym uczestniczyło 160 osób.

12 maja w auli szkolnej zorganizowano spotkanie autorskie z Eugeniuszem Pauksztą.

1977
Do użytku młodzieży oddano nowoczesne laboratorium do nauki języków obcych.

1981
Szkolny szczep ZHP wydał pierwszy numer swego pisma: Kamyczek.

Piotr Bukartyk został zwycięzcą XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Ol-
sztynie, w kategorii poezja śpiewana. Ucznia przygotowywała nauczycielka języka pol-
skiego Grażyna Zuj. 

Represje stanu wojennego nie ominęły także niektórych osób z II LO. W grudniu przewod-
nicząca Zakładowego Komitetu NSZZ „Solidarność” przy II LO, nauczycielka matematyki 
Teresa Klimek, została zatrzymana i internowana w Gołdapi. Po powrocie z internowania 
pozbawiono ją prawa wykonywania zawodu.

1984
24 lutego szkołę odwiedził znany reżyser Bogdan Poręba. Twórca takich filmów, jak: „Hu-
bal”, „Jarosław Dąbrowski”.

1985
18 września z inicjatywy A. Makowskiej - Cieleń odbyło się spotkanie autorskie z poetą 
niemieckim H. Preisslerem.

3 grudnia Helena Roćko zorganizowała sesję popularnonaukową poświęconą twórczości 
Antoniego Czechowa. W sesji uczestniczyli nauczyciele języka rosyjskiego z Eisenhutten-
stadt z NRD.

W grudniu z inicjatywy Katarzyny Cempel odbyła się także sesja poświęcona roli Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych w utrzymaniu pokoju na świecie.

1988
Uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę dyrektora liceum Jerzego Pietrzyka. 

Na stanowisko to powołano w styczniu Andrzeja Kłosińskiego.
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1989
Nawiązując do tradycji sprzed trzydziestu lat, w marcu odnowiono ścisłą współpracę z na-
uczycielami z Frankfurtu nad Odrą. 

W maju zburzono starą, zniszczoną salę gimnastyczną, na miejsce której zaplanowano bu-
dowę nowej.  

1990
Tradycją liceum stało się organizowanie przed feriami zimowymi Tygodnia Samorządności 
(nazwanego w latach późniejszych Licealiami). Odbywa się wówczas wiele atrakcyjnych 
imprez, w czasie których młodzież bawi się wspólnie ze swymi nauczycielami. Stałe punkty 
programu stanowią: wybór Belfra Roku, Wieczór Poezji Śpiewanej, Wściekła nuta, Kabare-
ton, uroczystości kończy Fajfa.

W marcu w Teatrze Miejskim im. J. Osterwy odbył się spektakl zatytułowany „Ziemia wy-
maga naszej spowiedzi” z udziałem młodzieży II LO. 

Po raz pierwszy w historii szkoły od września języka angielskiego zaczęli uczyć Ameryka-
nie. Pierwszą nauczycielką z USA była Romney Resney.

Z okazji 40 – lecia istnienia szkoły wydano okolicznościową publikację, zredagowaną przez 
nauczycielki języka polskiego: Danutę Rzeszewską, Alinę Nowak i Justynę Krzyżanowską. 
Okładkę zaprojektowała znana artystka gorzowska - Agnieszka Dybczyk – Bilińska.

20 października odbył się III Zjazd Absolwentów II LO. Inauguracja obchodów odbyła się 
w auli szkolnej. Po uroczystej akademii przedstawiono montaż muzyczno – słowny przy-
gotowany przez polonistki: Zofię Suchecką, Grażynę Zuj oraz nauczyciela muzyki Mariana 
Stasiaka. Następnie odsłonięto tablicę pamiątkową ufundowaną przez absolwentów, zło-
żono kwiaty na grobach zmarłych profesorów, w klasach odbyły się spotkania wychowan-
ków z wychowawcami. Uroczystości zakończył bal absolwentów i nauczycieli. 

Z okazji III Zjazdu absolwenci i zakłady pracy ofiarowali szkole: 20 milionów starych zło-
tych, kserokopiarkę, antenę satelitarną, 20 obrazów z Klubu Amatora i elektryczną maszy-
nę do pisania.

1991
W lutym po raz pierwszy w II LO mieliśmy okazję gościć ks. biskupa Józefa Michalika.  
Ks. biskup spotkał się z młodzieżą na lekcjach religii, w auli na wspólnej modlitwie i z gro-
nem pedagogicznym w pokoju nauczycielskim.

W marcu z inicjatywy nauczycieli języka angielskiego odbył się Pierwszy Gorzowski Model 
ONZ, który jest symulacją rzeczywistych sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Położono fundamenty pod budowę nowego skrzydła szkoły, w którym będą sala gimna-
styczna, gabinety lekcyjne i sanitariaty.
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1992
Demokracja wkroczyła w mury szkoły. Po raz pierwszy w historii liceum kandydata na sta-
nowisko dyrektora wyłoniono w drodze konkursu. Konkurs wygrała i funkcję dyrektora  
II LO objęła Małgorzata Ragiel.

We wrześniu dyrekcja szkoły powołała Radę Programową Szkoły dla opracowania koncep-
cji reformy systemu kształcenia pod kierunkiem M. Benneta i B. Ferensztajn.

Do szkoły powróciła tradycja szkolnych wigilii. Przed świętami Bożego Narodzenia mło-
dzież spotyka się z wychowawcami, by złożyć sobie życzenia i podzielić się opłatkiem.

1993
W ramach Licealiów na „Wściekłej nucie” po raz pierwszy wystąpiło „Ciałko Pe”. Nikt wtedy 
nie przypuszczał, że zrodziła się kontynuowana do dziś tradycja, której inicjatorami byli 
Matthew Bennet, Bogna Ferensztajn, Iwona Głowacka, Zdzisław Grochulski, Jacek Kiecana, 
Adam Kozłowski, Marzanna Krysiak, Łucja Marcinkiewicz, Andrzej Marzyński, Danuta Olek-
siewicz i Alicja Wyszyńska. Nauczyciele zaprezentowali się w repertuarze z lat 60-tych. 

14 kwietnia pismem podpisanym przez wiceministra edukacji narodowej Kazimierza Mar-
cinkiewicza szkoła otrzymała zgodę na wdrożenie nowego systemu kształcenia, opartego 
na zmodyfikowanych wzorach amerykańskich.

1 września rozpoczęło się wdrażanie nowego systemu nauczania.

1994
4 stycznia dokonano otwarcia sali gimnastycznej. Na uroczystości obecni byli: kurator 
oświaty Edward Janiszewski, przewodnicząca Sejmiku Samorządowego woj. gorzowskie-
go Anna Szulc i dyrektor liceum Małgorzata Ragiel. Natomiast 23 stycznia oddano do użyt-
ku obiekty sportowe służące sportowcom niepełnosprawnym. W imprezie uczestniczyli: 
pełnomocnik ministra pracy i spraw socjalnych ds. osób niepełnosprawnych Grażyna An-
drzejewska – Sroczyńska, Andrzej Pazoń - prezes Stowarzyszenia Inwalidów „Arka” i dyrek-
tor szkoły Małgorzata Ragiel.

Szczególnie podniosły charakter miała inauguracja IV Gorzowskiego Modelu ONZ. Brali  
w niej udział: vice konsul USA w Poznaniu Robert Needham, dyrektor amerykańskiego 
Korpusu Pokoju Timothy Carol, prezydent Gorzowa Lech Marek Gorywoda, kurator oświaty 
Edward Janiszewski i dyrektor II LO Małgorzata Ragiel. W trakcie trzech dni obrad młodzież 
dyskutowała na następujące tematy: „ Rozprzestrzenianie się broni nuklearnej”, „Między-
narodowa kontrola AIDS”, „Sankcje przeciw Korei Północnej”, „Kontrola międzynarodowej 
mafii”. Obrady odbywały się tradycyjnie w języku angielskim.

W kwietniu w ramach obchodów Dnia Ziemi odbyła się sesja na temat źródeł energii  
i możliwości ich wykorzystania - „ Energia XX w. – nadzieje i obawy”. Sesję przygotowali 
uczniowie klas III i IV pod kierunkiem nauczycielki biologii Aleksandry Góralczyk i fizyki 
Stefanii Slezion. Gośćmi specjalnymi byli pracownicy Laboratorium „Spectra” w Wejhero-
wie: Włodzimierz Kołodziej i Waldemar Bonisławski. 

Nauczycielki historii Janina Szatkowska i Maria Piotrowska przygotowały sesję popularno 
– naukową z okazji 200 rocznicy powstania kościuszkowskiego.
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W auli szkolnej II LO odbyła się giełda książki pod hasłem „I ty możesz zostać sponsorem 
swojej biblioteki”. Giełdę przygotowały nauczycielki: Alicja Wyszyńska i Beata Baranowicz.

Z inicjatywy Łucji Marcinkiewicz - nauczycielki chemii we wrześniu przeprowadzono 
gruntowny remont gabinetu chemicznego. Wymieniono rury gazowe i wodne, zakupiono 
nowe zlewy i armaturę oraz podłączono nowe dygestorium.

W październiku szkołę odwiedziła znana plastyczka Romana Kaszczyc, która zaprezento-
wała swoje prace plastyczne i literackie.

13 października powstał Uczniowski Klub Sportowy „19”, który działał do 2004 roku. Celem 
jego działalności było tworzenie jak największej ilości form sportowych i sportowo-rekre-
acyjnych dla całej młodzieży. Na czele stowarzyszenia stanęli: Jerzy Małolepszy, Zenon  
Kowalski i Małgorzata Ragiel.

Od września do listopada trwała adaptacja dwóch klas i zapleczy dwóch gabinetów na 
parterze budynku dla potrzeb biblioteki szkolnej. Urządzono funkcjonalną bibliotekę  
i estetyczną czytelnię. Bibliotekę skomputeryzowano, co usprawniło jej funkcjonowanie. 
Duży wkład pracy w reorganizację biblioteki miały Beata Baranowicz i Alicja Wyszyńska.

1995
W styczniu w ramach „Licealiów” odbyła się Fajfa- dyskoteka w stylu lat 60-tych. Imprezę 
przygotowała nauczycielka języka angielskiego Krystyna Baj-Nawrocka. Uzyskane fundu-
sze w wysokości 8 milionów starych złotych przelano na konto Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy.

Młodzież II LO ofiarnie kwestowała na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na uli-
cach Gorzowa, a także zorganizowała charytatywny koncert w Teatrze im. J. Osterwy. Łącz-
nie zebrano 36 milionów złotych. 

W trakcie „Licealiów” reaktywowano Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca II Lice-
um Ogólnokształcącego, który w swej oprawie ( szarfy, puchary, nagrody rzeczowe) od-
bywa się do dziś. Pierwszy plebiscyt wygrała Aleksandra Dereń – reprezentantka Polski 
Juniorek w lekkiej atletyce ( bieg na 800 m).

1 września otwarto wystawę absolwentów liceum: Agnieszki Pastuszko i Wojciecha Ko-
kowskiego. Wykonali oni cykl gipsowych kompozycji pod niezwykłym tytułem „Cięte 
kwiaty”. Prace zostały pomyślane jako spektakl plastyczny. Wchodząc po schodach, widzi-
my najpierw wąską płaskorzeźbę, która jakby wyłania się ze ściany, następnie odsłaniają 
się kolejne części ludzkich sylwetek, symbolizujących te cząstki uczniów, które na zawsze 
pozostają w szkole.

14 października spektaklem „Antygony” w wykonaniu Teatru Lubuskiego z Zielonej Góry 
uczczono Święto K E N.
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1996
Ożyły tradycje kabaretowe. Szkolna grupa teatralna „Sardynki” pod kierunkiem nauczyciel-
ki języka polskiego Agaty Sałatki i informatyka Andrzeja Janczewskiego, zakwalifikowała 
się do uczestnictwa w Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiego Ruchu Artystycznego ze 
spektaklem „Otwieranie puszki sardynek”.

Odbył się I Zjazd Samorządów Uczniowskich woj. gorzowskiego. Jego celem było powoła-
nie Rady Samorządów Uczniowskich oraz wyłonienie delegatów na I Młodzieżowy Sejmik 
Samorządowy. Samorząd Uczniowski II LO reprezentował Paweł Cierkoński. Honorowym 
gościem zjazdu był prezydent miasta Gorzowa Wlkp. Henryk Woźniak

Krzysztof Rosenkiewicz – uczeń Danuty Oleksiewicz zdobył brązowy medal na Międzyna-
rodowej Olimpiadzie Geograficznej w Holandii.

Dnia 16 listopada w 78 rocznicę odzyskania niepodległości odbył się w szkole I Bal Nie-
podległościowy. Bal przygotowali uczniowie klasy II a i II e z inspiracji nauczycielek Alicji 
Wyszyńskiej i Agaty Sałatki. Zabawę rozpoczął tradycyjny chodzony, poprowadzony przez 
pary przebrane w staropolskie stroje. 

1997
4 marca szkołę odwiedziła znana aktorka Emilia Krakowska.

Z inicjatywy nauczycieli: Tomasza Pluty, Bogny Ferensztajn i Waldemara Szymczaka powo-
łano do życia gazetkę szkolną Curier. Tę błyskotliwą nazwę, podkreślającą szkolny charakter 
pisma i w aluzyjny sposób eksponującą nazwisko patronki, wymyśliła Marta Janowicz. Ko-
lejne redakcje przez lata tworzyły i dalej tworzą teksty komentujące szkolną rzeczywistość.

28 maja po raz pierwszy w historii szkoły maturzystów pożegnano w sali Teatru im. J. Oster-
wy. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: prezydent Henryk Woźniak i kurator oświaty 
Edward Janiszewski. Wojewodę gorzowskiego reprezentowała Grażyna Cudak.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1997/1998 zbiegła się z oddaniem do użytku no-
wej pracowni komputerowej i pawilonu dydaktycznego. Szkolna pracownia komputerowa 
posiada szesnaście stanowisk dla uczniów (Pentium 133) i jedno dla nauczyciela (Pentium 
166). Wyposażenie było możliwe dzięki pomocy rodziców i zarządu miasta. Nad przebie-
giem modernizacji gabinetu czuwał nauczyciel informatyki Andrzej Janczewski. W dobu-
dowanym pawilonie dydaktycznym znajdują się: mała sala gimnastyczna, siedem nowych 
sal lekcyjnych, gabinet szkolnego pedagoga, toalety i sala konferencyjna.

1998
W styczniu, po raz pierwszy w historii szkoły, Połowinki rocznika 1995-1999 i Bal Studniów-
kowy rocznika 1994- 1998 odbyły się w szkolnej sali gimnastycznej, która na czas tych 
imprez, dzięki zamontowanym wezyrom zmieniła się w niezwykłą salę balową. Stałe ele-
menty dekoracji zostały ufundowane przez rodziców. 

W lutym wizytę w II LO złożyła Telewizja Edukacyjna. Sfilmowano zajęcia dydaktyczne, 
przeprowadzono rozmowę z młodzieżą na temat nowego systemu dydaktycznego, dys-
kutowano z nauczycielami o nauczaniu interdyscyplinarnym. Film o II LO został wyemito-
wany w programie 1 TVP.
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Liceum Curie uczciło rok Mickiewiczowski sesją popularnonaukową: „Mickiewicz – prawda 
i mit”, przygotowaną przez nauczycielki języka polskiego Marię Łukowską i Grażynę Zuj. 
Sesję uświetniła swoim wykładem profesor Zofia Trojanowicz z UAM w Poznaniu, która 
przypomniała pobyt A. Mickiewicza w Wielkopolsce od lipca 1831 do marca 1832 r. Uzu-
pełnieniem sesji był przegląd twórczości artystycznej młodzieży liceum, zainspirowany 
dziełami wieszcza.

W maju w Teatrze im J. Osterwy uroczyście pożegnano maturzystów. Z inicjatywy nauczy-
cielki matematyki Małgorzaty Jacek i języka polskiego Joanny Petruk absolwenci II LO, po 
raz pierwszy w dziejach Gorzowa, odebrali świadectwa dojrzałości w togach i biretach.

W październiku z inicjatywy kursu 205 języka polskiego prowadzonego przez p. Walde-
mara Szymczaka narodziło się Święto Systemu zwane P – 22. Uczniowie po lekturze „Pa-
ragrafu 22” J. Hellera zamierzali sprawdzić, jak bardzo odporna na groteskę jest szkolna 
rzeczywistość. Zorganizowali defiladę ( tę odwołaną przez Scheiskopff`a w utworze Helle-
ra) w obronie systemu szkoły, który wcale zagrożony nie był. Święto Systemu w naturalny 
sposób przejął samorząd i od tego czasu uczniowie stali się jego pomysłodawcami. Wybra-
li datę – do „Paragrafu 22” i Przemysłowej 22 dodali 22 październik. Coś, co zaczęło się od 
groteskowego sondażu rzeczywistości, w kolejnych latach stało się działaniem podkreśla-
jącym indywidualność i kreatywność uczniów ( Mleko, Cuba, Socrealizm) oraz nauczycieli 
(występy Ciałka Pe).

27 listopada - w setną rocznicę odkrycia radu i polonu odbyła się sesja popularnonaukowa 
przygotowana przez nauczycieli fizyki- Bogumiłę Jankowską i Łukasza Januszke. W trakcie 
sesji referat wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Hilczer z UAM w Poznaniu.

Wyjątkowo uroczystą oprawę miał III Bal Niepodległościowy. Dyrekcję, grono pedagogicz-
ne i młodzież szkoły zaszczycili swą obecnością: wojewoda gorzowski Jerzy Ostrouch, po-
seł na Sejm RP Kazimierz Marcinkiewicz i kurator oświaty Edward Janiszewski.

1999
W styczniu w centrum miasta pojawił się billboard reklamujący szkołę i zapraszający ucz-
niów klas ósmych na Dzień Otwarty.

Uczeń naszego liceum Karol Świderski uczestniczył jako statysta w realizacji filmu Jerzego 
Hoffmana „Ogniem i mieczem”. W gablotach na korytarzach szkolnych można było obej-
rzeć zdjęcia zrobione przez Karola w trakcie realizacji filmu.

W marcu z inicjatywy Marii Łukowskiej i Grażyny Zuj odbyła się II sesja popularnonauko-
wa poświęcona pamięci Zbigniewa Herberta pt. „Zbigniew Herbert – odejścia i powroty”.  
W trakcie sesji referaty wygłosili przedstawiciele grona pedagogicznego i młodzieży.

Piotr Nowakowski - uczeń Bogumiły Jankowskiej zdobył brązowy medal na Międzynaro-
dowej Olimpiadzie Fizycznej we Włoszech.

Drugi konkurs na stanowisko dyrektora szkoły wygrała 22 września Alina Nowak. W imieniu 
prezydenta miasta nominację wręczył jej naczelnik Wydziału Edukacji Adam Kozłowski. 
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2000
Nowy 2000 rok uczczono w szkole hucznym Balem Sylwestrowym, na którym bawiło się 
200 osób.

Młodzież II LO chętnie i aktywnie włącza się w organizowane akcje charytatywne, przy-
gotowane przez nauczycielki biologii Grażynę Szczepańską i Aleksandrę Góralczyk. Na 
terenie miasta kwestowano na rzecz Gorzowskiego Hospicjum im św. Kamila oraz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

4 maja z inicjatywy p. Bogny Ferensztajn i p. W. Szymczaka zostało zarejestrowane Stowa-
rzyszenie Radioaktywni Radioaktywnym Liceum Curie R&R. Jego celem było „sianie fer-
mentu” i wspieranie szkoły tam, gdzie jest niewydolna (organizacyjnie, finansowo i dydak-
tycznie). Członkami stowarzyszenia byli nauczyciele i uczniowie liceum, a także rodzice. 
Pierwszy sukces R&R to nowy punkt ksero w szkole.

8 maja w auli II LO odbyła się uroczystość upamiętniająca 60 rocznicę zbrodni katyńskiej 
pod hasłem: „Pamięć nie dała się zgładzić”. Wśród zaproszonych gości byli: prezes Gorzow-
skiej Rodziny Katyńskiej Stanisław Ochnowski, Iwona Respondowicz oraz przedstawicielka 
kuratorium oświaty Ewa Rawa. Członkowie Rodziny Katyńskiej podzielili się z młodzieżą 
osobistymi przeżyciami i refleksjami na temat tragicznych wydarzeń. W trakcie spotkania 
uczniowie recytowali wiersze Kazimiery Iłłakowiczówny i Zbigniewa Herberta. Odczytano 
także fragmenty pamiętników znalezionych w Katyniu. Uroczystość przygotowała nauczy-
cielka historii Maria Piotrowska.

Dzięki współpracy z Barlinecko – Gorzowskim Parkiem Krajobrazowym II LO było organi-
zatorem I Konferencji Sozologicznej dla nauczycieli biologii, chemii, geografii i fizyki. Nad 
przebiegiem spotkania czuwała nauczycielka chemii – Łucja Marcinkiewicz.

19 września w ramach obchodów 50 -lecia II LO odbył się II Nadwarciański Bieg Przełajowy.

Z okazji 50 – lecia istnienia szkoły wydano okolicznościową publikację pt. „Rzecz o ludziach 
i szkole. 50 lat II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie”, zredagowaną 
przez nauczycielkę języka polskiego Grażynę Zuj przy udziale Danuty Rzeszewskiej i An-
drzeja Marzyńskiego. Okładkę zaprojektowali: Urszula Kołodziejczak i Janusz Daracz.

W dniach 22 -23 września odbył się IV Zjazd Absolwentów z okazji 50 – lecia II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie. Patronat nad zjazdem objął Hono-
rowy Komitet Organizacyjny, w skład którego weszli między innymi: Tadeusz Biczysko, 
Ryszard Bronisz i Grażyna Wojciechowska. Obchody zainaugurowano w piątek w Teatrze 
im. Juliusza Osterwy. W sobotę, po nabożeństwie w Kościele p.w. Chrystusa Króla w auli 
szkolnej odsłonięto tablicę pamiątkową, ufundowaną przez absolwentów, złożono kwiaty 
na grobach zmarłych profesorów, a na boisku szkolnym, w ramach Garden Party, odbyły 
się spotkania wychowanków z wychowawcami. Uroczystości zakończył Bal Absolwentów  
i Nauczycieli. 

30 października w ramach obchodów 50 – lecia szkoły odbyła się sesja popularnonau-
kowa poświęcona twórczości Ryszarda Krynickiego – absolwenta naszego liceum. Temat 
spotkania: „Ryszard Krynicki – PRE teksty i konteksty” dotyczył twórczości pokolenia 1968. 
Gościem sesji była p. prof. Anna Legeżyńska z UAM w Poznaniu, która przybliżyła sylwetki 
i twórczość poetów spod znaku Nowej Fali.

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Rozdział 132

10 listopada odbył się V Bal Niepodległościowy, który włączony został do jubileuszowych 
obchodów 50 – lecia szkoły. Bal przygotowały klasy: II e i II f z wychowawcami: Alicją Wy-
szyńską i Beatą Baranowicz.

2001
W dniach 29 – 31 marca odbył się XI Gorzowski Model ONZ. Gościem specjalnym sesji był 
artysta Teatru Jednego Mima – Ireneusz Krosny.

Tegoroczni absolwenci rocznika jako pierwsi w historii szkoły wydali w drukarni „Księgę 
rocznika 1997 -2001” (wcześniej w roku 1997 swoją książkę absolwentów opublikowała 
klasa pani Krystyny Baj – Nawrockiej). Oprócz swoich zdjęć, adresów, planów na przyszłość 
i złotych myśli znaleźć w niej można słowa od dyrekcji, opinie wychowawców, zdjęcia gro-
na pedagogicznego i fotki klasowe ( nie zawsze oficjalne). Autorami księgi byli: Tomasz 
Pluta, Marta Liberkowska, Joanna Thiel, Anna Zajączek i Natalia Pawłowska.

W czerwcu uczniowie II LO jako pierwsi w województwie lubuskim otrzymali oceny na 
świadectwach szkolnych. Wzór świadectwa, na którym znajduje się logo szkoły, wizerunek 
budynku i portret Marii Skłodowskiej – Curie został zaakceptowany przez Lubuskie Kura-
torium Oświaty. 

Unia Europejska i Rada Europy ogłosiły rok 2001 Międzynarodowym Rokiem Języków.  
Z tej okazji 26 września z inicjatywy Alicji Wyszyńskiej z II LO i Jadwigi Masian z ZSO  
nr 13 zorganizowano w szkole Międzynarodowe Forum „Przystanek Europa”. W jego ra-
mach odbyło się sympozjum pt. „Wybitne indywidualności Europy”, seminarium na temat 
„Znaczenie języków w jednoczącej się Europie” oraz piknik „Przystanek Europa”. Celem im-
prezy było poszerzenie wiedzy uczniów o Unii Europejskiej. W następnych latach odbywa-
ły się kolejne edycje „Przystanku”.

9 listopada odbył się VI Bal Niepodległościowy. Po raz pierwszy na balu gościli gimnazjali-
ści z zaprzyjaźnionych szkół: ZSO nr 13, ZSO nr 20, ZSO nr 7 i z Gimnazjum SSE.

20 listopada przy bibliotece szkolnej otwarto centrum multimedialne.

2002
15 kwietnia gościliśmy w szkole Jego Ekscelencję ks. Biskupa Pawła Sochę.

W kwietniu naszą szkołę odwiedzili nauczyciele języka polskiego reprezentujący szko-
ły zrzeszone w Towarzystwie Szkół Twórczych i Aktywnych z Wrocławia, Nowego Targu, 
Gdańska, Elbląga, Katowic, Wałbrzycha i Łodzi. Podczas spotkania nasi nauczyciele prezen-
towali koncepcję systemu wychowawczego „ Wiatr i Błyskawica”.

2 września II LO wkroczyło na drogę reformy systemu edukacji. Obecne klasy pierwsze roz-
poczęły naukę w systemie 3 – letnim, a nasze liceum stało się szkołą ponadgimnazjalną. 

W dniach 12 -13 września odbył się II „Przystanek Europa”. Obok tematyki europejskiej za-
wierał on silne akcenty narodowe i regionalne, w związku z przyznaniem Gorzowowi Wlkp. 
Honorowej Flagi Europy. Tegoroczny Przystanek stanowił uroczystą oprawę tej ceremonii. 
Głównym celem forum było wypracowanie przez jego uczestników Kodeksu Młodego Eu-
ropejczyka.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



II LO - 60 lat minęło 33

2003
W styczniu Rzeczpospolita i Perspektywy przedstawiły Ogólnopolski Ranking Szkół Śred-
nich 2003, w którym II Liceum Ogólnokształcące zajęło 72 miejsce.

W lutym 2003 roku dzięki uczniowi klasy I a Karolowi Ziółkowskiemu na szkolnych koryta-
rzach pojawiły się szafki

8 maja młodzież naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu z Prezydentem Rzeczpospolitej 
Polskiej Aleksandrem Kwaśniewskim. Imprezę prowadzili: Katarzyna Zabłocka i Wojciech 
Berezowski, którzy przywitali Prezydenta i wręczyli mu Kodeks Młodego Europejczyka wy-
pracowany na „Przystanku Europa”.

Na uroczystości pożegnania absolwentów w Teatrze im. Juliusza Osterwy, po raz pierwszy 
w historii szkoły, wyróżniającemu się absolwentowi Liceum Skłodowskiej - Wojciechowi 
Berezowskiemu przyznano tytuł PRIMUS INTER PARES (Pierwszy Wśród Równych). 

W czerwcu tegoroczni absolwenci: Szymon Boniecki, Jakub Musiał, Michał Marczyk, Ewa 
Prusak i Zbigniew Wągrowski zorganizowali zbiórkę pieniędzy na renowację fortepianu 
szkolnego. Akcja zakończyła się happeningiem, w trakcie którego Jakub Musiał zagrał 
swój ostatni koncert w murach szkoły.

Szymon Szafraniec – uczeń Bogumiły Jankowskiej zdobył brązowy medal na Międzynaro-
dowej Olimpiadzie Fizycznej na Tajwanie.

We wrześniu do użytku uczniów oddano nowy sklepik – kawiarenkę w odnowionym po-
mieszczeniu w piwnicy.

26 września w naszej szkole świętowaliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. Organiza-
torem imprezy była pierwsza klasa dwujęzyczna w Gorzowie Wlkp. – II a z wychowawcą  
Krystyną Baj – Nawrocką.

Efektownym polonezem na 35 par ubranych w stroje z lat 20 – tych młodzież szkoły rozpo-
częła VIII Bal Niepodległościowy, który odbył się 10 listopada.

W dniach 12 – 14 listopada w naszej szkole, w ramach wymiany międzyszkolnej i warszta-
tów edukacyjnych gościła grupa uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły w Varnamo w Szwecji.

2004
6 stycznia Rzeczpospolita i Perspektywy przedstawiły Ogólnopolski Ranking Szkół Średnich 
2004, w którym II Liceum Ogólnokształcące zajęło 44 miejsce.

W maju odbyła się trzecia edycja Przystanku Europa, w ramach którego młodzież szkolna 
zaprezentowała dziesięć krajów, od 1 maja 2004 roku nowych członków Unii Europejskiej.

Trzeci konkurs na stanowisko dyrektora szkoły wygrała 1 czerwca Alina Nowak. 

We wrześniu 2004 roku i w lutym 2005 w ramach międzynarodowej wymiany szkół na-
uczyciele II LO wyjechali do Iwano – Frankowska na Ukrainie, do zespołu szkół z wykłado-
wym językiem polskim.

W dniach od 4 do 8 października w szkole gościliśmy młodzież z Varnamo w Szwecji.

Od 14 do 18 października w ramach unijnego programu Socrates Comenius pod hasłem
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„ Wiele korzeni- Wspólna Przyszłość” w murach szkoły gościliśmy nauczycieli i uczniów  
z Finlandii, Niemiec, Hiszpanii i Szwecji. Celem spotkania były badania nad kulturową toż-
samością narodów.

18 października za udział w akcji organizowanej przez Gazetę Wyborczą i Fundację Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Alek-
sandra Kwaśniewskiego II LO otrzymało tytuł „Szkoła z klasą”.

W październiku w Małej Galerii Twórczości Regionalnej, która ma swą siedzibę w bibliotece 
szkolnej, otwarto wystawę akwarel Magdaleny Ćwiertni „ Panorama Gorzowa Wielkopol-
skiego”.

Do użytku oddano nowy pokój nauczycielski z zapleczem kuchennym i komputerowym.

W dniach 26-30 października w ramach rewizyty gościliśmy w szkole zaprzyjaźnionych 
nauczycieli z Iwano – Frankowska.

25 października w auli szkolnej odbył się koncert zespołu Raz, dwa, trzy. Przed grupą wy-
stąpili nauczyciele, absolwenci i uczniowie w repertuarze formacji.

10 listopada w trakcie IX Balu Niepodległościowego otwarto wystawę „Teraz Polska”, przed-
stawiającą polskie drogi do niepodległości w czasach PRL-u. 

Tradycją w II LO stało się, że w ostatnim dniu szkoły przed Świętami Bożego Narodzenia 
zbiera się Orkiestra Jednej Kolędy. W jej skład wchodzą uczniowie oraz profesorowie – Ra-
dosław Jaroszewicz i Piotr Kaźmierczyk. Kolędowanie rozpoczyna się wczesnym rankiem 
na Placu Katedralnym, a kończy w murach szkoły. 

2005
17 lutego pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty odbyła się Konferencja Lubu-
skiego Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych pt. „Wychowanie patriotyczne w szkołach 
gorzowskich na przykładzie gimnazjum i liceum”. W ramach sesji swoje referaty wygłosiły 
Katarzyna Wilczyńska i Alicja Wyszyńska.

W marcu w ramach Małej Galerii Twórczości Regionalnej zaprezentowano wystawę foto-
grafii Anety Borcuch „W poszukiwaniu piękna”.

W dniach żałoby narodowej, ogłoszonej z powodu śmierci papieża Jana Pawła II, młodzież 
szkoły, z inicjatywy Karola Ziółkowskiego, zorganizowała biały marsz na Plac Jana Pawła  
w hołdzie zmarłemu.

22 kwietnia w auli szkoły odbyła się wystawa prac Włodzimierza Trawińskiego pt. „Akade-
mia rysunku”.

20 czerwca w II LO gościł ambasador USA Victor Ashe, któremu towarzyszył poseł na Sejm 
RP Jacek Bachalski. Goście podsumowali akcję „ Edukacja bez granic”, w trakcie której ucz-
niowie klasy dwujęzycznej Krystyny Baj - Nawrockiej bezpłatnie uczyli bezrobotnych języ-
ka angielskiego.

10 listopada odbył się X Jubileuszowy Bal Niepodległościowy. Honorowy Patronat nad tą 
imprezą objął Prezes Rady Ministrów Kazimierz Marcinkiewicz. Na bal zaproszono wielu 
absolwentów, wcześniejszych współtwórców uroczystości. Gospodarzami uroczystości 
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byli Joanna Thiel (matura2001) i Bartłomiej Dudojć (matura 2004), którzy wraz ze swoimi 
młodszymi kolegami poprowadzili oficjalną część balu. Wyjątkowość imprezy podkreślił 
pokaz sztucznych ogni.

27 października z okazji 25. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” z wizytą w szkole goś-
cili działacze Partii Demokratycznej: Władysław Frasyniuk, Wiesław Pietruszak, Bogdan Lis.

2006
21 stycznia odbył się Bal Studniówkowy, na którym gościem honorowym był Prezes Rady 
Ministrów Kazimierz Marcinkiewicz. Premier przemówił do maturzystów, poprowadził po-
loneza z Aleksandrą Hajdo i zatańczył walca z Justyną Suchecką.

7 lutego z wizytą w szkole gościł Wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski.

W lutym w ramach Małej Galerii Twórczości Regionalnej zaprezentowano wystawę foto-
grafii Bartosza Zakrzewskiego. Wernisaż przygotowała Alicja Wyszyńska wraz z autorem 
prac.

3 marca członkowie Stowarzyszenia Młodzi Demokraci w ramach Dni Solidarności z Wal-
czącą Białorusią zorganizowali spotkanie opozycjonistów białoruskich z młodzieżą szkol-
ną. Gościem honorowym spotkania był Vital Voronau.

16 marca z inicjatywy kursu 103 języka rosyjskiego, prowadzonego przez Anetę Gizińską- 
Hwozdyk odbył się wieczorek rosyjski.

21 marca nauczyciele i uczniowie II LO rozegrali pierwszy towarzyski mecz w siatkówkę  
z zaprzyjaźnionym I Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Puszkina. Obie rozgrywki 
wygrało I LO.

W maju rozpoczęły się egzaminy maturalne wprowadzone w ramach reformy edukacji, za-
początkowanej w 1999 roku. Nowa matura zastąpiła dotychczasowe egzaminy dojrzałości, 
a jej założeniem było zastąpienie egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie. Tegoroczni 
maturzyści zdawali egzamin z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego i wybrane-
go języka obcego nowożytnego, a także przedmiotów dodatkowych ( maksymalnie sześ-
ciu). Wszystkie egzaminy przeprowadzone zostały w formie pisemnej, a język polski oraz 
języki obce dodatkowo ustnie przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

9 maja w ramach Europejskiego Dnia Wiosny w szkole odbyła się konferencja „Szlakami 
marzeń Młodszej Europy”. Gościem honorowym spotkania była przedstawicielka Komisji 
Europejskiej w Brukseli pani Katrin Duerkoop.

28 września z okazji jubileuszu 750-lecia Miasta Gorzowa Wlkp. i 100- lecia budynku Lice-
um w auli szkolnej zorganizowano spotkanie landsberczyków i gorzowian „My ze szkoły na 
Zawarciu”. Spotkanie zakończyło wspólne sadzenie żonkili w ramach akcji „Pola nadziei”.

20 listopada Mateusz Klimek - laureat XIV Olimpiady Informatycznej i zdobywca srebrne-
go medalu na Olimpiadzie Informatycznej Krajów Bałtyckich z rąk Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego otrzymał Stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz 
Dzieci. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego  
w Warszawie.
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30 listopada kurs 201 języka polskiego ( Ja a teatr) pod kierunkiem Waldemara Szymczaka 
przygotował i wystawił jednoaktówkę „ Woland w Polsce”. Przedstawienie stanowiło formę 
zaliczenia kursu.

14 grudnia w ramach konferencji „Jak wychowywać patriotycznie” organizowanej przez 
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w naszej szkole odbyły się dwie lekcje pokazowe : języ-
ka polskiego, poprowadzona przez p. Tomasza Plutę - „Jedźmy, nikt nie woła. Pogodzenie 
się z losem zniewolonego narodu” oraz historii, poprowadzona przez p. Jarosława Musiała 
– „Znaczenie kultury prawnej dla społeczeństwa i państwa”. Obserwatorem obu lekcji był 
prof. dr hab. Andrzej Tyszka z Uniwersytetu Warszawskiego.

2007
W styczniu Rzeczpospolita i Perspektywy przedstawiły Ogólnopolski Ranking Szkół Śred-
nich 2007, w którym II Liceum Ogólnokształcące zajęło 38 miejsce.

27 maja z okazji obchodów 750- lecia Miasta Gorzowa Wlkp. nauczyciele i młodzież II LO 
uczestniczyli w Korowodzie Historycznym.

1 września w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła się miejska inauguracja nowego roku 
szkolnego 2007/2008. Uroczystość ta stanowiła podsumowanie Roku Jubileuszowego 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

18 grudnia z inicjatywy Katarzyny Banasik, koordynatora regionalnego województwa lu-
buskiego SJDP i absolwentki naszej szkoły, w II LO powstały Szkolne Służby Medyczne Jo-
annici. Początkowo służby reprezentowało 14 wolontariuszy, dziś ( 2010) w szkole działa 
33 ratowników.

2008
Tradycyjnie w styczniu „Rzeczpospolita” i „Perspektywy” przedstawiły Ogólnopolski Ranking 
Szkół Średnich 2008, w którym II Liceum Ogólnokształcące zajęło 23 miejsce.

W 2008 roku nauczyciele II LO uczestniczyli w projekcie rozwojowym EFS „PO – MOST, czyli 
najkrótsza droga do szczęścia i Nagrody Nobla”. Celem projektu była próba zmniejszenia 
dystansu edukacyjnego, kulturalnego i rozwojowego, dzielącego uczniów szkół gorzow-
skich, szczególnie z Zawarcia, od ich rówieśników z innych miast i województw.

23 sierpnia Maciej Klimek – uczeń Piotra Kaźmierczyka zdobył srebrny medal na XX Olim-
piadzie Informatycznej w Kairze w Egipcie.

We wrześniu w szkole gościliśmy głównego wizytatora Ministerstwa Oświaty i Wychowa-
nia Elżbietę Sienkiewicz, która bardzo dobrze oceniła prowadzony w szkole projekt „Kształ-
cenie modułowe”.

14 października delegacja młodzieży II LO pod okiem p. Anny Ratajczak uczestniczyła  
w symulacji obrad ONZ Sismun w Berlinie. Obrady prowadził uczeń naszej szkoły Mateusz 
Drapczyński.

Z okazji 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się w murach szkoły już XIII 
Bal Niepodległościowy. Przewodnim motywem balu był Józef Piłsudski i jego zwycięstwa.
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12 listopada w auli szkoły Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo i Lubuski Kurator Oświaty 
Roman Sondej wręczyli dyplomy Stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

W ramach obchodów Roku Herbertowskiego 17 grudnia odbyła się Sesja Herbertowska, 
w trakcie której uczniowie wygłaszali referaty poświęcone twórczości i postawie życiowej 
poety. Sesję zakończył spektakl „ W jaskini filozofów” wykonany przez grupę teatralną pod 
kierunkiem Anety Gizińskiej- Hwozdyk.

2009
10 stycznia Rzeczpospolita i Perspektywy przedstawiły Ogólnopolski Ranking Szkół Śred-
nich 2009, w którym II Liceum Ogólnokształcące zajęło 19 miejsce.

13 lutego w murach szkoły z koncertem wystąpiła grupa Lao Che.

23 stycznia odbyły się już kolejne derby w siatkówce pomiędzy I i II LO. Tym razem roz-
grywki wygrały reprezentacje uczniów i nauczycieli z naszej szkoły.

31 maja w czwartym konkursie na stanowisko dyrektora szkoły zwyciężyła Alina Nowak. 

W tym roku szkolnym rozpoczął się remont historycznej części budynku szkolnego,  
zarówno jego wnętrza, jak i elewacji.

Uczniowie z kursów języka niemieckiego prowadzonych przez Andrzeja Janczewskiego na-
wiązali współpracę z niemieckim zespołem muzycznym Wise Guys. Fascynacja młodzieży ze-
społem rozpoczęła się na lekcjach od tłumaczenia ciekawych tekstów piosenek grupy i nauki 
słówek, a jej owocem był wyjazd do Berlina na koncert i spotkanie z członkami zespołu.

29 listopada uczennica klasy IId Aleksandra Dopierała zdobyła tytuł wicemistrzyni Świata 
w Ju –Jitsu w Atenach w Grecji.

16 grudnia grupa teatralna pod kierunkiem p. Anety Gizińskiej–Hwozdyk przedstawiła  
w auli szkolnej własną interpretację twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

17 grudnia nauczyciele języka polskiego zorganizowali sesję popularnonaukową poświę-
coną twórczości Juliusza Słowackiego.

2010
Rzeczpospolita i Perspektywy przedstawiły Ogólnopolski Ranking Szkół Średnich 2010,  
w którym II Liceum Ogólnokształcące zajęło 25 miejsce.

8 stycznia w naszej szkole odbyły się eliminacje rejonowe III Olimpiady Losy Żołnierza  
i Oręża Polskiego.

W dniach od 20 do 30 stycznia fani zespołu Wise Guys z kursu 203 języka niemieckiego 
przebywali w Kolonii, gdzie uczestniczyli w koncercie promującym nową płytę grupy – 
„Klassenfahrt”, zwiedzali miasto i brali udział w promocji książki pt. „Dobrze o Polsce”.

19 marca nauczyciele I i II LO stoczyli zażarty bój sportowy w piłkę siatkową. Tym razem 
Puszkin był górą.

12 kwietnia lekcje rozpoczęły się uroczystym apelem ku czci ofiar katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem. Ubrani na galowo uczniowie II LO odśpiewali hymn narodowy, uczcili pa-
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mięć 96 ofiar ( w tym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i jego żony 
Marii Kaczyńskiej) minutą ciszy i wspólną modlitwą.

Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły z lat 1949 – 2010 wybrałam i opracowałam na pod-
stawie kronik szkolnych, prowadzonych przez: Annę Bortnowską, Irenę Zdanowicz, Alicję Wyszyń-
ską i Joannę Lis, a także pracy magisterskiej Ewy Wiśniewskiej „II Liceum Ogólnokształcące im. 
Marii Skłodowskiej – Curie w Gorzowie Wlkp. w latach 1949-1989”. Ewentualne niedomówienia 
i nieścisłości, np. brak nazwisk niektórych nauczycieli, czy faktów z życia szkoły, wynikają z nie-
kompletnej dokumentacji. Szczególnie dotyczy to pierwszych lat istnienia szkoły, które są bardzo 
słabo zaświadczone. Stąd niepełne informacje, mogące zawierać błędy.


