
Historia 1945/1968 
 

3 IX 1945 

– otwarcie Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Zbigniewa z Oleśnicy (stan szkoły: 73  

   uczniów, w tym 41 dziewcząt, 32 chłopców; ukończyło ten rok nauki 155 uczniów). –  

   Pierwszym dyrektorem jest mgr Kazimierz Miedziński 

 

1945 r. 

– Organizacja Harcerska uczy 119 druhen i druhów — op. M. Miedzińska. Aktywnie działa  

   Koło Ligi Morskiej — op. Z. Gałdzicki, 

 

1946 r. 

– w czerwcu szkoła przenosi się do gmachu przy ul J. Słowackiego 4, 

 

1947 r. 

– pierwsza matura, do której przyst±piło 22 uczniów, zdało 18, 

– uczniowski teatrzyk amatorski „Komar” wystąpił z programem „Rewia humoru”, 

 

1948 r. 

– spotkanie z pisarzem Wojciechem Żukrowskim, 

– wystawienie przez szkolne koło dramatyczne sztuki Bałuckiego „Dom otwarty”, 

– festyn młodzieżowy „Oleśnica — Warszawie”, 

– poranek literacki z Gustawem Morcinkiem, 

– spotkanie literackie z Januszem Meissnerem, 

 

1949 r. 

– szkoła ze struktury trzystopniowej (podstawowa, gimnazjum, liceum) przechodzi na  

   strukturę jednolitą — szkołę jedenastoletnią, ” 

 



1950 r. 

– Dyrektorem szkoły zostaje powołany p. Marian Brzezinski 

– otwarcie pierwszej klasy pedagogicznej, do której uczęszcza 44 uczniów, 

 

1952 r. 

– Następuje zmiana dyrekcji. Dyrektorem zostaje mgr Konstanty Kochanowski 

 

1953 r. 

– znaczne wzbogacenie zbiorów bibliotecznych (zgromadzenie 4 tysięcy książek), dzięki  

   wydatnym staraniom kol. M. Dudzik, 

 

1954 r. 

– festiwal dramatyczny z okazji obchodów 10-lecia odzyskania Dolnego Śląska — nasza  

   młodzież wystawiła „Balladynę” J. Słowackiego, 

 

1956 r. 

– Dyrekcję szkoły obejmuje mgr Bolesław Jaworowski 

 

1959 r. 

– po raz pierwszy rozwija w szkole swą działalność Związek Młodzieży Socjalistycznej, 

 

1963 r. 

– w murach szkoły rozpoczynają uczniowie naukę w Liceum Pedagogicznym, 

 

1965 r. 

– szczep harcerski „Biało-Czerwonych”, prowadzony przez kol. M. Zarównego, W. Jerchę i  

   S. Dziedzica, zaliczany do najlepszych, w Chorągwi Dolnośląskiej, 

 

 



1968 r. 

– w eliminacjach wojewódzkich I miejsce zajmuje zespół muzyczny prowadzony przez kol.  

   R. Barczyńskiego, a chór szkolny prowadzony przez kol. S. Mańkowskiego zdobywa  

   wyróżnienie. 


