
 

 

Z kart historii 
Wspomnienia są kartą historii i stanowią skarbnicę przeszłości głęboko zakorzenionej w sercach i pamięci ludzkiej ...” 

P. Bosman 

Początek historii Liceum w Chojnie sięga roku 1958. Koniec wojny przyniósł Ziemi Chojeńskiej poważne zniszczenia w zabudowie, które nie ominęły 
również budynku obecnego liceum przy ulicy Dworcowej, dawnej szkoły niemieckiej, w którym podczas ll wojny światowej mieścił się szpital polowy 
dla żołnierzy radzieckich. Odbudowa i modernizacja budynku szkoły zakończona została w 1957 roku. Przeniesiono do niego wówczas Państwowe 
Liceum Pedagogiczne i Szkołę Podstawową z budynku przy ul. Szkolnej, działające w Chojnie od 1954 roku. Jednak już po roku władze oświatowe 
podjęły decyzję o likwidacji Liceum Pedagogicznego i przeniesieniu uczniów do podobnych placówek w innych miastach, np. w Myśliborzu i 
Stargardzie. Mieszkańcy Chojny i okolicznych miejscowości zaczęli odczuwać brak szkoły średniej. Dzięki ich staraniom, a także determinacji 
nauczycieli, w roku 1958 utworzono w Chojnie 11-letnią Szkołę Ogólnokształcącą, w skład której weszła 7-letnia szkoła podstawowa i 4-letnie liceum. 
Na siedzibę szkoły wybrano budynek przy ul. Dworcowej. 

1 września 1958 roku po raz pierwszy w mury szkoły wstąpili uczniowie liceum ogólnokształcącego i istniejącej już szkoły podstawowej z obwodu szkolnego, który 

obejmował m.in. Barnkowo, ulice Polną i Ogrodową. Utworzono wówczas siedem klas szkoły podstawowej, a klasa ósma, której wychowawcą został nauczyciel 

fizyki, chemii i rysunku, Zbigniew Danisz, dała początek liceum. Uczyło się w niej 41 uczniów. Potem klasę przejął nauczyciel języka polskiego i łaciny Tadeusz 

Łabędzki. Dyrektorem szkoły został Zbigniew Sroka, który wcześniej pracował jako nauczyciel matematyki w liceum pedagogicznym. 

I tak rozpoczęła się historia Liceum Ogólnokształcącego w Chojnie. 

Wielkim problemem przy organizacji szkoły było skompletowanie kadry nauczycielskiej. Na początku pracę podjęło ośmioro nauczycieli: Kazimiera 

Barszczewska, Zbigniew Danisz, Melania Dobrowolska, Ryszard Kondratowicz, Maria Masura, Eugenia Salamończyk, Zofia Sroka i Zbigniew Sroka. 

W roku 1959 do grona pedagogicznego dołączyli Józef Lizak i Tadeusz Łabędzki, który został wychowawcą klasy licealnej. Z roku na rok liczba nauczycieli 

się zwiększała. Młodzi, wykwalifikowani i pełni zapału do pracy ludzie zasilali szeregi grona pedagogicznego. 

Od początku istnienia szkoły uczęszczali do niej także uczniowie z okolic Chojny. To dla nich utworzono internat, mieszczący się początkowo na II piętrze budynku 
szkolnego, następnie w budynku przy ul. Roosvelta, a od roku 1975 w nowowybudowanym budynku obok szkoły. Przez wiele lat kierownikiem internatu 
był pan Józef Lizak. 

W maju 1962 odbyła się w liceum pierwsza matura zakończona sukcesem, gdyż zdało ją 95% absolwentów. Pierwszymi absolwentami liceum byli: Irena 

Budnik, Janina Czechowie, Lech Górny, Stefan Grabowski, Jerzy Jankowski, Teresa Kurlił, Teresa Lasota, Helena Leszczyńska, Stanisław Michalski, Maria Orłowska, Józef 

Ożarek, Mirosława Piniecka, Krzysztof Przetacznik, Zofia Rękas, Ryszard Romanowski, Władysława Słodkowska, Teofila Srokowska, Maria Stanisz, Halina Staszak, 

Jan Walentowicz, Kazimierz Wesołowski. 

W roku 1966 rozwiązana została szkoła podstawowa funkcjonująca do tej pory przy liceum, które przyjęło nazwę Liceum Ogólnokształcącego nr 18. 

Położenie Chojny w Rejonie Pamięci Narodowej zadecydowało o nadaniu szkole imienia. 4 lutego 1970 roku Kurator Oświaty na wniosek władz szkolnych nadał 
Liceum Ogólnokształcącemu w Chojnie imię Bohaterów spod Siekierek. 5 marca 1970 roku wręczony został szkole sztandar, ufundowany przez nauczycieli, 
mieszkańców miasta i okolic, rodziców i przyjaciół szkoły. Pierwszy poczet sztandarowy stanowili uczniowie: Jerzy Splawski, Alicja Galimska i Wilhelma 
Machaj. Na szczególną uwagę w tym okresie zasługuje prowadzona przez Zofię Srokę drużyna sanitarna PCK, odnosząca sukcesy w rywalizacji z innymi szkołami 
województwa, a także utworzona przez nauczycieli męska drużyna siatkówki, grająca z sukcesami w lidze nauczycielskiej. 

W roku 1972 dyrektorem szkoły został nauczyciel języka polskiego Gerard Lemke. W okresie tym prężnie działał szkolny chór prowadzony przez Leona 

Skarżyńskiego, zespół taneczny pod kierunkiem Henryka Ba rszczewskiego oraz kabaret „Dno”. 

Kolejny dyrektor liceum, Antoni Widecki, nauczyciel matematyki, zaczął pełnić funkcję w roku 1975. Podczas jego kadencji szkoła rozwijała się, uczniowie osiągali 
sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i we współzawodnictwie sportowym. Prężnie działała drużyna harcerska prowadzona przez Danutę 
Czerniukiewicz. Ponownie w 1977 r. wprowadzono do budynku liceum szkołę podstawową, co przyczyniło się do kolejnej zmiany nazwy. 20 sierpnia 1980 
r. powstał Zespół Szkół im. Bohaterów spod Siekierek, a w nim jeszcze Technikum Hodowlane, funkcjonujące do roku 1986. 

Nastał czas stanu wojennego i zawirowań. W 1982 r., stanowisko po A. Wideckim objęła Janina Kawecka, nauczyciel matematyki. Kryzys 

gospodarczy nie ominął szkoły. Z problemami trudnego czasu, niedofinansowania oświaty i ciągłych zmian borykali się kolejni dyrektorzy: Tadeusz Nowak, 

nauczyciel matematyki — 1986-1989, Janusz Cezary Salamończyk, nauczyciel języka angielskiego — 1989-1990 i Danuta Czerniukiewicz, nauczyciel fizyki — 

1990-1991. Pomimo trudności, szkoła nie tylko przetrwała, ale następował jej systematyczny rozwój, czego potwierdzeniem były m.in. dobre wyniki matur i 

duża liczba absolwentów na studiach. 

1 września 1991 rozpoczął się nowy rok szkolny z nowym dyrektorem, którym został nauczyciel fizyki, Zbigniew Niechciał. Nastał dla liceum czas stabilizacji, 
rozwoju, czas inwestycji i modernizacji. Poprawie ulegała baza dydaktyczna, powstawały nowe pracownie komputerowe, na lepsze zmieniały się warunki 
nauki i pracy. Wyż demograficzny, bogata oferta edukacyjna szkoły, powodowały systematyczny wzrost liczby uczniów, a także nauczycieli. W 1993 roku 
uczniowie zaczęli wydawać szkolną gazetę WIÓRY, zdobywającą wyróżnienia i nagrody. Działał szkolny kabaret „Klapa': W 1994 roku zorganizowany został 
I Festiwal Piosenki Angielskiej, który w ciągu kolejnych piętnastu lat rozszerzył zasięg z ogólnopolskiego, do międzynarodowego. Także w roku 1994 zakończył 

swoje istnienie internat, przejęty i zagospodarowany przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie. Ostatnim kierownikiem internatu była Zuzanna Rusek. W 1996 roku 
samorząd gminy Chojna przejął szkołę podstawową, a liceum zmieniło nazwę na I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie. 
Uczniowie doskonale radzili sobie na egzaminie maturalnym, osiągali sukcesy w konkursach, po reaktywacji SKS-ów także w sporcie. Powstał w 
szkole Klub Alternatywy Młodzieżowej, skupiający młodzież podejmującą działania charytatywne i na rzecz ekologii. Każdego roku uczniowie pracowali jako 
wolontariusze w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W roku 2004 rozpoczęła się realizacja projektów młodzieżowych finansowanych ze środków 
unijnych z programów Comenius i Socrates, a także intensywna współpraca międzynarodowa z państwami Unii Europejskiej. 

W roku 2002, w wyniku reformy oświaty i powstania w Polsce gimnazjów, liceum przekształciło się w 3-letnie liceum ogólnokształcące, powstało I Liceum 
Profilowane jako nowy typ szkoły, a oba weszły w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek. I Liceum Profilowane zostało 
wygaszone w roku 2007, a Z. Niechciał odszedł na emeryturę, po 16 latach sprawowania funkcji. 



 

Od 1 września 2007 roku funkcję dyrektora szkoły sprawuje Adriana Salamończyk, nauczyciel matematyki. W roku 2008 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek włączono Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy, a szkoła otrzymała nazwę Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, od roku 2014 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Szkoła funkcjonuje w czterech budynkach, na 

powierzchni ok. 5 ha, przy ul. Dworcowej i Żółkiewskiego, wzbogacona w 2013 r. o boisko wielofunkcyjne z bieżnią i siłownią zewnętrzną. W roku 2015 

nadano szkole nowy sztandar, ufundowany przez Radę Rodziców. W Zespole oprócz liceum ogólnokształcącego funkcjonuje: technikum zawodowe, 

technikum budowlane, branżowa szkoła I st. z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej i liceum dla dorosłych. Kultywowana jest tradycja liceum, 

utrzymywana na wysokim poziomie zdawalność egzaminu maturalnego, wzbogacana o nowe, ciekawe kierunki oferta szkoły. Rozwija się współpraca 

w ramach patronatów z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Wydziałem Biologii i Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Szczecińskiego, w ramach której uczniowie realizują zajęcia edukacyjne w uczelniach. Prowadzone są klasy mundurowe pod patronatem Akademii 

Sztuki Wojennej w Warszawie i 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach. Dalej wydawana jest gazeta WIÓRY, prowadzony jest chór, prężnie 

działa Klub Wolontariusza, Klub Honorowych Dawców Krwi, Klub PCK, Klub Europejski Douzelage, Grupa WOPR, Dyskusyjny Klub Książki, Sztab WOŚP. 

Organizowane są Powiatowe Konkursy: Mitologiczny, Ortograficzny, Wiedzy o Europie i Profilaktyczny. Intensywnie i efektywnie 

realizowane są projekty finansowane ze środków unijnych z programu Erasmus+, POKL, Europa dla obywateli, RPO WZ, a także finansowane ze środków 

rządowych, m.in. programy Bezpieczna+, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Niepodległa, Pilotażowy program wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Szkoła zmieniła swój wizerunek dzięki wielu inwestycjom, 

modernizacjom, wyposażeniu, a także przychylności organu prowadzącego — Powiatu Gryfińskiego i starosty Wojciecha Konarskiego. Nowa 

biblioteka, centrum multimedialne, pracownie komputerowe, internat, stołówka, dwie sale gimnastyczne, tablice multimedialne, sala kinowa, itd. 

Rok  2018 r., Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie, 5444 absolwentów, 232 nauczycieli, 211 pracowników administracji i obsługi - 60 lat 

istnienia, ocalić od zapomnienia. 

 
 


