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Aleksandrów wczoraj i dziœ

Tomasz Pietras *

Aleksandrowski „Kopernik”.
Dzieje liceum w œwietle kronik
i dokumentacji szkolnej.
Czêœæ 1. (1945–1950)

W dniu 13 czerwca 2015 rok aleksandrowskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika uroczyœcie œwiêtowa³o kolejny „okr¹g³y” jubileusz – 70-lecie dzia³alnoœci szko³y. W programie obchodów rocznicowych, oprócz uroczystej akademii
dedykowanej patronowi liceum oraz prezentacji historii i ostatnich osi¹gniêæ szko³y przez p. dyrektor Renatê Œwiêciak-Ruda,
znalaz³o siê tak¿e wieczorne spotkanie absolwentów (na wewnêtrznym dziedziñcu, który w czasach szkolnych nazywaliœmy „wybiegiem”). Mo¿na by³o po latach spotkaæ dawnych kolegów i kole¿anki ze szkolnej ³awy, powspominaæ spêdzone tu cudowne,
m³ode lata, obejrzeæ jak zmieni³ siê budynek szkolny i wypiêknia³y pracownie przedmiotowe, wreszcie zajrzeæ do wyeksponowanych w bibliotece szkolnej archiwalnych kronik, albumów
i ksi¹g pami¹tkowych. Postanowi³em przy tej okazji wczytaæ siê
nieco dok³adniej w ich treœæ, aby zaprezentowaæ Pañstwu dzieje
tej zas³u¿onej dla miasta placówki oœwiatowej w ci¹gu minionych
7 dekad. W pierwszej czêœci artyku³u zajmê siê dziejami szko³y
w pierwszych latach jej dzia³alnoœci (1945–1950). W kolejnych
numerach „Aleksandrów wczoraj i dziœ” chcia³bym kontynuowaæ
tê opowieœæ, przedstawiæ historiê szko³y w latach 50., 60., 70., 80.
i 90. (jestem absolwentem LO z 1993 roku) oraz zmiany, jakie
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nast¹pi³y w nowym tysi¹cleciu, a¿ do chwili przekszta³cenia
„zwyk³ego” liceum ogólnokszta³c¹cego w Szko³ê Mistrzostwa
Sportowego (2014).

Za³o¿enie szko³y
PóŸnym wieczorem 17 stycznia 1945 roku sowieccy czo³giœci
z 1. Brygady Pancernej Gwardii 8. Korpusu Zmechanizowanego
wkroczyli do Aleksandrowa od strony Zgierza i po krótkich, ale
dosyæ intensywnych walkach z niemieckim garnizonem Wehrmachtu, opanowali miasteczko. Dla polskich mieszkañców, którzy
prze¿yli wojnê, zakoñczy³ siê mroczny czas niemieckiej okupacji. Aleksandrów by³ wyludniony – z prawie 13 500 przedwojennych mieszkañców, w maju 1945 roku pozosta³o tylko oko³o 6 300.
Ca³kowicie zniknê³a licz¹ca przed wojn¹ prawie 4 000 osób spo³ecznoœæ ¿ydowska, wielu Polaków wysiedlono lub zamordowano
(zw³aszcza lokalne elity – urzêdników, nauczycieli, ksiê¿y, ziemian, przedsiêbiorców), czêœæ miejscowych Niemców uciek³a
przed Armi¹ Czerwon¹ na zachód a pozosta³ych czeka³o niebawem przymusowe wysiedlenie. Du¿a czêœæ fabryk w³ókienniczych
i innych obiektów przemys³owych w mieœcie by³a zniszczona, maszyny i wyposa¿enie fabryk, których nie wywieŸli wycofuj¹cy siê

Pierwsi maturzyœci z maja 1948 r.
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Jedno z pierwszych (nr 7) œwiadectw dojrza³oœci wydanych
w aleksandrowskim Liceum z 22 maja 1948 r.
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Niemcy, albo nie z³upili Rosjanie, w czêœci rozszabrowa³a miejscowa ludnoœæ. Ju¿ 24 stycznia 1945 roku, podczas zebrania mieszkañców w budynku ratusza, powo³ano Tymczasowy Zarz¹d
Miejski na czele z burmistrzem Józefem Janiakiem, którego
wkrótce zast¹pi³ komunista Aleksy Kupœ.
Niemal natychmiast po wycofaniu siê Niemców, polska ludnoœæ Aleksandrowa z wielkim entuzjazmem przyst¹pi³a do odbudowy zniszczonych budynków, uruchamiania fabryk poñczoszniczych oraz reaktywowania przedwojennych instytucji
i stowarzyszeñ. Podjêto m.in. niezrealizowany przed wrzeœniem
1939 roku projekt utworzenia w Aleksandrowie pierwszej polskiej szko³y œredniej w Aleksandrowie – samorz¹dowego gimnazjum. Przed wojn¹ nie by³o w tym mieœcie pañstwowej szko³y œredniej. W latach I wojny œwiatowej dzia³a³o tu tylko przez kilka
lat niemieckie gimnazjum, zaœ w okresie miêdzywojennym – ¿ydowska szko³a religijna, okreœlana w literaturze jako „uczelnia
rabinacka”.
Najwiêcej informacji na temat okolicznoœci za³o¿enia pierwszej polskiej szko³y œredniej znajdziemy w protoko³ach z posiedzeñ Rady Pedagogicznej i innej dokumentacji zachowanej
do dziœ w archiwum Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja
Kopernika. Wybrane, najstarsze protoko³y i dokumenty zosta³y opublikowane w 1995 roku w opracowaniu rocznicowym (zob.
bibliograa). Z protoko³u nr 1 z posiedzenia Rady Pedagogicznej
nowej szko³y, które mia³o miejsce 2 marca 1945 r., dowiadujemy siê, ¿e pierwszy dyrektor szko³y – Teodor Tobolczyk zosta³
wydelegowany w dniu 16 lutego 1945 roku przez Kuratorium
Oœwiaty Szkolnictwa £ódzkiego z misj¹ zorganizowania gimnazjum ogólnokszta³c¹cego w Aleksandrowie. W mieœcie spotka³ siê z bardzo ¿yczliw¹, wrêcz entuzjastyczn¹ reakcj¹ niedawno powo³anych w³adz lokalnych i spo³eczeñstwa. Ju¿
nastêpnego dnia Zarz¹d Miejski przekaza³ na potrzeby organizowanej szko³y „gmach po rabinie” przy ulicy Warszawskiej (potem Armii Czerwonej) 10 wraz z otaczaj¹cym terenem. By³ to
okaza³y, murowany dom, wybudowany zaledwie 10 lat wczeœniej
dla s³awnego cadyka chasydzkiego – Icchaka Menachema Mendela Dancygera. Do dziœ w kolejne rocznice œmierci cadyków
przybywaj¹ tu na mod³y ortodoksyjni ¯ydzi, wyznawcy tradycji
chasydzkiej dynastii Aleksander. Gmach ten zosta³ jednak czê-
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œciowo uszkodzony w czasie styczniowych walk sowieckich czo³gistów z niemieckim garnizonem. W znajduj¹cym siê niedaleko budynku przy ul. Piotrkowskiej 49/51 mia³a zostaæ utworzona pierwsza szkolna bursa.
Kronika Pañstwowej Koedukacyjnej Szko³y Ogólnokszta³c¹cej Stopnia Licealnego w Aleksandrowie tak wspomina pocz¹tki szko³y z kilkuletniej perspektywy: „W tym okresie budynek szkolny zniszczony by³ przez dzia³ania wojenne, brak by³o sprzêtu szkolnego.
Wszystkie te trudnoœci zosta³y pokonane przez m³odzie¿, która
sama postanowi³a uzupe³niæ braki i wziê³a siê do pracy: znoszono wiêc sto³y, krzes³a, ³awy, portrety, ksi¹¿ki i dziêki temu przy
jednoczesnym poparciu spo³eczeñstwa miejscowego i profesorów, budynek szkolny zosta³ oddany do u¿ytku na dzieñ pierwszego marca 1945 roku. Pierwszego marca 1945 roku, rozpoczê³y
siê lekcje w pierwszym gimnazjum na terenie Aleksandrowa pod
kierownictwem dyrektora Tobolczyka”.
W protokole z 2 marca 1945 roku czytamy, ¿e za remont budynku szkolnego ze zniszczeñ wojennych i jego dostosowanie do
nowych funkcji edukacyjnych odpowiedzialny by³ ob. Olczak, kierownik Dzia³u Gospodarczo-Budowlanego w Zarz¹dzie Miejskim.
Pocz¹tkowo do prac remontowych próbowano przymusowo wykorzystaæ pozosta³ych w mieœcie volksdeutschów. Miejscowi Niemcy byli w tym okresie czêsto zatrudniani przy ró¿nych robotach
publicznych, np. uprz¹taniu ulic, placów, usuwaniu gruzów zniszczonych domów. Kiedy zabrano ich do innych prac, budynek
przysz³ego gimnazjum zobowi¹zali siê bezinteresownie wyremontowaæ polscy majstrowie murarscy, przy remoncie pracowa³o ich a¿ siedmiu. Na pocz¹tku marca, mimo rozpoczêtej ju¿ nauki, prace budowlane jeszcze trwa³y – zamurowywano otwory po
pociskach, wzmacniano lary budynku, malowano œciany i szklono szyby…
Dotkliwym problemem by³ brak mebli, gdy¿ te z dawnego domu cadyka zosta³y prawie doszczêtnie rozkradzione. Dziêki pomocy kilku osób (w protokole wymieniono nazwiska Olczaka,
Szadkowskiego i Jarociñskiego), uda³o siê ten problem w znacznym stopniu rozwi¹zaæ. Na potrzeby szko³y pozyskano ³awki
i sto³y z domu starców, ze schronów, kilka wypo¿yczono z fabryki Knabego (zapewne z poñczoszarni Gottlieba Knappego przy
ul. Koœcielnej, obecnej Wojska Polskiego 27) i jakiejœ œwietlicy.
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Wycieczka
na Dolny Œl¹sk w 1946 r.
Grupa m³odzie¿y
na zamku Chojnik
i w Karpaczu
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Dyrekcja szko³y podjê³a tak¿e u w³adz starania o przydzia³ ³awek z koœcio³ów baptystów (przy ul. Po³udniowej) i ewangelickiego (przy Rynku). Czêœæ pomocy naukowych, a zw³aszcza mapy
i okazy przyrodnicze mia³ przekazaæ na potrzeby organizowanego gimnazjum zarz¹d Szko³y Powszechnej przy ul. £êczyckiej
(nr 2). By³a to przed wojn¹ szko³a niemiecka, najlepiej w mieœcie wyposa¿ona. Brakuj¹ce meble i pomoce dydaktyczne ró¿nymi sposobami „zdobywali” i przekazywali tak¿e poszczególni
uczniowie oraz ich rodzice, o czym wspomina cytowana wy¿ej
kronika szkolna. Dopiero w ci¹gu kilku lat uda³o siê szko³ê jako
tako umeblowaæ i wyposa¿yæ odpowiednio do potrzeb.
Organizowane spontanicznie gimnazjum mia³o byæ pocz¹tkowo szko³¹ podlegaj¹c¹ samorz¹dowi miejskiemu, jednak pod
naciskiem zwierzchnich w³adz oœwiatowych (na wniosek ob. Przemyckiego, naczelnika Wydzia³u Szkó³ Œrednich Kuratorium £ódzkiego) podjêto decyzjê o powo³aniu szko³y pañstwowej. Spowodowa³o to pewne perturbacje zwi¹zane z w³asnoœci¹ budynku
i gruntu, które Rada Miejska musia³a przekazaæ w zarz¹d pañstwowej placówce. Dyrektor szko³y w lipcu 1945 roku wyjaœnia³
Wojewódzkiemu Tymczasowemu Zarz¹dowi Pañstwowemu w £odzi stan prawny i sposób pozyskania tej nieruchomoœci. Szko³a
otrzyma³a ocjaln¹ nazwê: Pañstwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne w Aleksandrowie. Szko³a mia³a pocz¹tkowo strukturê dwustopniow¹, na któr¹ sk³ada³o siê czteroletnie gimnazjum
i dwuletnie liceum, co by³o zgodne z przedwojenn¹ reform¹ oœwiaty z 1932 roku. Na pierwszym zebraniu Rady Pedagogicznej
dyrektor Tobolczyk wyst¹pi³ z propozycj¹, aby patronem nowej
szko³y œredniej zosta³ Stanis³aw Staszic, planu tego jednak ostatecznie nie zrealizowano i dziœ ten zas³u¿ony dzia³acz oœwieceniowy i minister jest patronem innej aleksandrowskiej szko³y
– Zespo³u Szkó³ Zawodowych. Dopiero od 1 wrzeœnia 1952 roku,
w zwi¹zku z kolejn¹ reform¹ oœwiatow¹, szko³a sta³a siê czteroletnim Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Aleksandrowie.
Oprócz wspomnianego dyrektora Tobolczyka, na pierwszym
zebraniu Rady Pedagogicznej szko³y w dniu 2 marca 1945 roku
obecni byli nauczyciele: Jadwiga Jeske, Janina Klimecka, Maria
Bielawska, Wac³aw Zgirski i Jan Michalak. Wkrótce do tego grona do³¹czyli kolejni pedagodzy: Kazimierz Kostrowicki, Józef
Wojtkun, Antonina Maculewicz, Helena Tukaj i inni. W latach
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M³odzie¿ i profesorowie we wrzeœniu 1946 r.

Klasa I liceum
w roku szkolnym 1946/47
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40. i 50. Rada Pedagogiczna liczy³a od 10 do 13 nauczycieli,
a uczniów by³o w tym czasie oko³o 200. Dyrektor Teodor Tobolczyk kierowa³ aleksandrowskim liceum do 1948 roku. Jego nastêpcami byli Jan Michalak (1948–1949) i Helena Trediakowska
(1949–1950). Od 1 wrzeœnia 1950 roku funkcjê dyrektora obj¹³
wybitny pedagog i dzia³acz oœwiatowy mgr Józef Pierlejewski,
kieruj¹cy placówk¹ przez nastêpne æwieræwiecze. Jego czasy to
osobna epoka w historii tej szko³y.
Dyrektora i nauczycieli bardzo silnie wspiera³ w dzia³aniach
organizacyjnych Komitet Rodzicielski. Jego pierwszym prezesem zosta³ 11 marca 1945 roku Hieronim Kawka, który pe³ni³ tê
funkcjê do 1951 roku. Na pierwszym zebraniu cz³onkowie Komitetu podzielili miêdzy siebie obowi¹zki, zajmuj¹c siê np. pracami stolarskimi w szkole czy nadzorowaniem przydzia³u mebli.
O zapisach do nowopowo³anej szko³y œredniej informowa³y specjalnie przygotowane plakaty, pisma rozsy³ane przez dyrekcjê do
okolicznych gmin. Do zapisywania siê zachêca³ uczniów nawet
ksi¹dz z ambony. Presti¿ szko³y mia³y podkreœlaæ wprowadzone
we wrzeœniu 1946 roku czapki uczniowskie (dla ch³opców) lub
granatowe berety ze znaczkiem (dla dziewcz¹t), zgodne z wzorami przedwojennymi.
Bursa szkolna (internat), obiecana przez w³adze miejskie ju¿
w lutym 1945 roku, zosta³a otwarta 3 lutego nastêpnego roku.
Jej kierownikiem zosta³ Kazimierz Kostrowicki. W bursie tej zamieszka³o pocz¹tkowo 11 uczniów, choæ miejsc (³ó¿ek) przygotowano wiêcej – 15. Obok oœmioizbowego budynku internatu
znajdowa³y siê: stodo³a, szopa, obora, ustêp oraz ogródek warzywny, obsadzony g³ównie kartoami. Dopiero po wybudowaniu nowego gmachu liceum w 1970 roku przeniesiono internat
do zaadaptowanego dawnego budynku szkolnego, gdzie funkcjonuje do dziœ.
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 5 marca 1945 roku zakwalikowano uczniów – kandydatów do klas pierwszej i drugiej. Naukê w aleksandrowskim gimnazjum podjê³o wtedy 135
uczniów (103 przyjêto do trzech równoleg³ych klas pierwszych,
a 32 – do klasy drugiej). Czêœæ kandydatów przedstawia³a œwiadectwa ukoñczenia szkó³ okupacyjnych, inni – szkó³ powszechnych przedwojennych, by³o tak¿e sporo kandydatów, którzy
nie mogli przedstawiæ ¿adnego œwiadectwa, ale byli przyjmowa-
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Uroczystoœæ poœwiêcenia sztandaru MO – marzec 1947 r.

M³odzie¿ szkolna w pochodzie w dniu Œwiêta Milicjanta
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ni na podstawie egzaminu, czêsto wiedzê uzyskali oni w czasie
wojny na tajnych kompletach. A¿ 109 uczniów pochodzi³o z miasta, zaœ zaledwie 26 – z okolicznych wsi, dominowa³a m³odzie¿
z rodzin robotniczych (90), znacznie mniej by³o dzieci rolników
(21) i inteligencji pracuj¹cej (19). W tej szkolnej statystyce szczególnie charakterystyczna dla tych trudnych lat powojennych jest
pozycja „sieroty po zamordowanych”. W pierwszej rekrutacji
przyjêto do gimnazjum piêcioro takich dzieci. Wiek uczniów tak¿e by³ zró¿nicowany – najstarszy mia³ 23 lata (ówczesne przepisy pozwala³y przyjmowaæ do szkó³ œrednich nawet 25-latków),
a najm³odszy – 13 lat, najwiêcej by³o 16, 17 i 18-latków. W klasach pierwszych lekcje zaczyna³y siê od godziny 8 rano, w klasie
drugiej zaœ – od godziny 14, poniewa¿ wielu uczniów musia³o pracowaæ zawodowo. Wyk³adano nastêpuj¹ce przedmioty: jêzyk polski, jêzyk ³aciñski, jêzyk francuski, matematykê, historiê, geograê, biologiê oraz religiê. Zajêcia wychowania zycznego
nazywano wtedy „usportowieniem”.
W pierwszych latach powojennych wiedza uczniów aleksandrowskiego gimnazjum i liceum by³a bardzo zró¿nicowana, w wielu wypadkach s³aba. Czêœæ m³odzie¿y mia³a trudnoœci z podstawowymi zasadami ortograi czy rachunkami matematycznymi.
To z pewnoœci¹ efekt zaniedbañ z lat wojny i trudnoœci ¿ycia codziennego w okresie tu¿ powojennym. Z czasem poziom nauczania stopniowo siê poprawia³. Ró¿nie bywa³o tak¿e z frekwencj¹
na lekcjach, st¹d kolejne zarz¹dzenia Rady Pedagogicznej dyscyplinuj¹ce m³odzie¿ w tej dziedzinie. Uczniowie w pierwszych
latach istnienia szko³y czêsto przerabiali kursy semestralnie,
w tempie przyspieszonym. Niektórzy koñczyli naukê w IX klasie, na tzw. ma³ej maturze i szli do pracy, np. w odbudowuj¹cych
siê fabrykach poñczoszniczych czy na roli.
Pierwsi maturzyœci opuœcili mury szko³y w maju 1948 roku,
a wiêc po 3 i pó³ roku nauki. Znamy nazwiska tych osób, w kronice szkolnej zachowa³o siê zdjêcie grupowe uczestników pierwszej matury w dziejach aleksandrowskiego liceum. Byli to: Eugenia Bia³asiñska, Krystyna Dêbowska, W³adys³aw Frieman,
Czes³aw Kubiaczyk, Janina Kubiak, Czes³aw Lewandowski, Wies³aw Michalak, Alicja Nowicka, Danuta Staszak, Barbara Szadkowska, Julia Wiœniewska, Mieczys³aw W³odarczyk, Stanis³aw
Wojtyniak i Alicja Zwierzchowska. Niektóre nazwiska z pewno-
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Klasa IV gimnazjum
w roku szkolnym 1946/47

Klasa IIIa gimnazjum
w roku szkolnym 1946/47

Klasa IIIb gimnazjum
w roku szkolnym 1946/47

Klasa II gimnazjum
w roku szkolnym 1946/47

Pochód dla uœwietnienia drugiej rocznicy wyzwolenia Aleksandrowa.
17 stycznia 1947 r.
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Akademia Mickiewiczowska.
Inscenizacje utworów Lilie, Œwitezianka,
Dziady (Cz. III) i Pan Tadeusz
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œci¹ s¹ Pañstwu dobrze znane z póŸniejszej dzia³alnoœci w mieœcie, np. dr med. W. Frieman, który przez lata kierowa³ aleksandrowsk¹ przychodni¹ zdrowia. Na pami¹tkê tego wydarzenia,
pierwsi maturzyœci obsadzili lipami alejê przed budynkiem szkolnym. Te 14 drzew do dziœ ocienia chodnik ³¹cz¹cy wejœcie do budynku internatu z ulic¹ Warszawsk¹.
Poza nauk¹, ¿ycie szko³y od samego pocz¹tku urozmaica³y
ró¿ne uroczystoœci, akademie, imprezy kulturalne i wycieczki turystyczne. Zdjêcia i opisy dokumentuj¹ce te wydarzenia znajdziemy w kronikach szkolnych. Ju¿ w drugim roku istnienia szko³y m³odzie¿ szkolna pod kierunkiem Janiny Klimeckiej
prezentowa³a swe talenty w ramach teatru amatorskiego, wystawiaj¹c sztuki „Balladyna” Juliusza S³owackiego (27 lutego 1946
roku) oraz „Nowy Don Kichot” Aleksandra Fredry (czerwiec 1946
roku). W 1948 r. uczniowie zaprezentowali na scenie teatralnej
w³asne interpretacje kilku dzie³ Adama Mickiewicza. Dochód
z tych przedstawieñ przeznaczono na zakup ksi¹¿ek do biblioteki szkolnej (która w maju 1945 r. posiada³a zaledwie 200 woluminów) i organizacjê sklepiku uczniowskiego. W nastêpnych latach szkolny teatr amatorski bardzo siê rozwinie i odniesie liczne
sukcesy na skalê krajow¹.
We wrzeœniu 1946 roku uczniowie aleksandrowskiego liceum wraz z dyrektorem i kilku nauczycielami wziêli udzia³
w wycieczce na Dolny Œl¹sk, czyli – jak wówczas mówiono – Ziemie Odzyskane. W grudniu tego¿ roku wœród kadry szko³y,
uczniów oraz w ramach kwesty ulicznej zbierano pieni¹dze na
odbudowê Warszawy, które nastêpnie wp³acono na konto „Spo³ecznego Funduszu Odbudowy Stolicy”. Przy innej okazji zbierano pieni¹dze na walkê z analfabetyzmem albo przygotowywano paczki œwi¹teczne dla by³ych ¿o³nierzy i ich rodzin.
M³odzie¿ szkolna bra³a w tych latach udzia³ w pochodach 1 maja (Œwiêto Pracy), 17 stycznia (w rocznicê wyzwolenia Aleksandrowa), 7 paŸdziernika (z okazji Œwiêta Milicjanta), ale tak¿e… w procesji Bo¿ego Cia³a czy akademii rocznicowej 3 maja.
Rozmaitych uroczystych akademii by³o w szkole w pierwszych
latach jej istnienia tak du¿o, ¿e w czynie spo³ecznym zbudowano specjaln¹ scenê.
Na terenie aleksandrowskiego gimnazjum od pocz¹tku dzia³a³ samorz¹d uczniowski, organizacyjnie podzielony na trzy wy-

Aleksandrowski „Kopernik”. Czêœæ 1. (1945–1950)

133

Wycieczka klasy X do Grotnik. Maj 1949 r.

Uczniowie
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na wycieczce
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dzia³y: samokszta³ceniowy, spo³eczny i gospodarczy. W ich ramach dzia³a³y m.in: Ko³o Przyrodnicze, Ko³o Literackie, Klub
Dyskusyjny, Liga Morska, Szkolna Kasa Oszczêdnoœci, Szkolne
Ko³o Sportowe i sklepik uczniowski (od wrzeœnia 1945 roku dzia³aj¹cy pod nazw¹ Spó³dzielnia Uczniowska „Promieñ”). Akademie i inne uroczystoœci uœwietnia³ chór szkolny, którego opiekunem by³ Ksawery Podgórski. W szkole po wakacjach 1945 roku
zaczê³o dzia³aæ harcerstwo. Patronem szkolnej dru¿yny harcerskiej by³ Walerian £ukasiñski. Opiekunem szczepu dru¿yny mêskiej by³ Wac³aw Zgirski, zaœ ¿eñskiej – Janina Hryniewiecka.
W. Zgirski by³ tak¿e komendantem hufca Przysposobienia Wojskowego, dzia³aj¹cego na terenie liceum niemal od pocz¹tku jego istnienia. Od grudnia 1947 roku rozpoczê³o dzia³alnoœæ szkolne Ko³o PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej, którego opiekunem zosta³
Józef Wojtkun.
Dzia³aj¹ce tu od wiosny 1947 roku trzy organizacje m³odzie¿owe OMTUR (socjalistyczna Organizacja M³odzie¿y Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego), Wici (zwi¹zana z ruchem ludowym) i ZWM (komunistyczny Zwi¹zek Walki M³odych) zosta³y
22 lipca nastêpnego roku po³¹czone w jedn¹ – ZMP (Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej), nadci¹ga³ totalitarny stalinizm. Wizytatorzy i w³adze w coraz wiêkszym stopniu ingerowali w programy nauczania,
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uroczystoœci czy dzia³alnoœæ wychowawcz¹ szko³y. Aleksandrowskie liceum musia³o przetrwaæ kolejn¹ trudn¹ próbê, ale o tym
chcia³bym opowiedzieæ ju¿ w nastêpnej czêœci artyku³u.

M³odzie¿ szkolna w pochodzie 1 maja 1950 r.

