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Tomasz Pietras*

Aleksandrowski „Kopernik”.
Dzieje liceum w œwietle kronik 
i dokumentacji szkolnej. Czêœæ 3 

Pocz¹tek epoki dyrektora Lichwa³y

W dniu 13 paŸdziernika 1975 roku Inspektor Oœwiaty w Alek-
sandrowie £ódzkim – Ryszard Kubicki – powierzy³ stanowisko
dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika
w Aleksandrowie magistrowi Stanis³awowi Lichwale. 

Przysz³y dyrektor urodzi³ siê 3 lipca 1944 roku na KielecczyŸ-
nie, ukoñczy³ Liceum Pedagogiczne w Tczewie, Wy¿sz¹ Szko³ê
Pedagogiczn¹ w Gdañsku (kierunek matematyka) oraz studia
podyplomowe z matematyki, organizacji i zarz¹dzania oœwiat¹.
Pracê dydaktyczn¹ rozpocz¹³ w szkole podstawowej w Gronowie
Elbl¹skim. Tu¿ po studiach przyjecha³ z Pomorza Gdañskiego
do Aleksandrowa. We wrzeœniu 1968 roku zosta³ zatrudniony
w miejscowym liceum jako nauczyciel matematyki. Dyrektor Li-
chwa³a kierowa³ aleksandrowsk¹ szko³¹ œredni¹ a¿ do odejœcia
na emeryturê w 1999 roku, przeprowadzaj¹c liceum przez bu-
rzliwe, kryzysowe lata 80. oraz okres przemian ustrojowych w Pol-
sce lat 90. 

Obchody 30-lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja
Kopernika w Aleksandrowie £ódzkim, zainicjowane w marcu
1975 roku jeszcze przez poprzedniego dyrektora szko³y – Józefa
Pierlejewskiego, podsumowano pod koniec roku szkolnego
1975/1976. Podczas podnios³ej uroczystoœci w dniu 5 czerwca
1976 roku szko³a otrzyma³a sztandar ufundowany przez Komi-
tet Rodzicielski (ówczesnym przewodnicz¹cym by³ Jakub Kur-
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Nadanie sztandaru liceum 
5 czerwca 1976 r. 

Otwarcie Izby Pamiêci w liceum 
26 lutego 1977 r.
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czewski) a zaprojektowany przez nauczycielkê plastyki Wieñ-
czys³awê Pierlejewsk¹. Zasady i ceremonia³ uroczystoœci opraco-
wa³ nauczyciel wychowania fizycznego – Andrzej Kaczanowski.
W kronice szkolnej (tom III) znajdziemy obszerny opis autorstwa
El¿biety Chy¿y i dokumentacjê fotograficzn¹ tej akademii. 

W tym okresie szko³a prze¿ywa³a okres najwiêkszego rozwo-
ju. W rekordowym roku szkolnym 1976/1977 w aleksandrowskim
liceum by³o zatrudnionych 19 nauczycieli, a w 8 oddzia³ach (kla-
sach) uczy³o siê a¿ 250 uczniów. 

Sukcesy, problemy i ¿ycie codzienne szko³y 
w latach 1975–1989
Kolejnym wa¿nym wydarzeniem w dziejach aleksandrowskiego
„Kopernika” by³o otwarcie Izby Pamiêci Narodowej i Tradycji
Szko³y w dniu 26 lutego 1977 roku. W uroczystoœci tej wziêli udzia³
harcerze, przedstawiciele ³ódzkiego kuratorium, wielu ró¿nych
szkó³ i organizacji, m. in. miejscowego oddzia³u Zwi¹zku Bojowni-
ków o Wolnoœæ i Demokracjê (w okresie przemian ustrojowych lat
90. przemianowanego na Zwi¹zek Kombatantów RP i By³ych WiêŸ-
niów Politycznych). Aleksandrowski oddzia³ ZBOWiD-u, którego
aktywn¹ dzia³aczk¹ by³a emerytowana nauczycielka historii w li-
ceum – Helena Tukaj, obj¹³ patronat nad szkoln¹ Izb¹ Pamiêci,
w której z³o¿ono urny z ziemi¹ przywiezion¹ przez uczniów i na-
uczycieli z ró¿nych pól bitewnych (m. in. na tzw. Wale Pomorskim
czy pod Monte Cassino) i miejsc mêczeñstwa Polaków w okresie
II wojny œwiatowej. W Izbie Pamiêci przechowywano odt¹d sztan-
dar szko³y i ró¿ne dokumenty oraz pami¹tki historyczne. 

Kroniki szkolne z tych lat dokumentuj¹ codzienne ¿ycie szko-
³y. Znajdziemy w nich m. in.: sk³ady rad pedagogicznych, komi-
tetów rodzicielskich i samorz¹du szkolnego (czêsto ze zdjêcia-
mi), opisy uroczystoœci rozpoczêcia i zakoñczenia roku szkolnego,
przebiegu Dnia Edukacji Narodowej, œlubowañ uczniów klas pier-
wszych, licznych rajdów i wycieczek klasowych oraz szkolnych,
tzw. „balików” klas VIII (w czasach funkcjonowania Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych), studniówek klas IV, opisy przebiegu i wy-
niki matur, sukcesy naukowe i sportowe uczniów, wyniki zawo-
dów dru¿yn szkolnych, opisy podejmowanych czynów spo³ecznych
i kwest (np. na Centrum Zdrowia Dziecka), sprawozdania z dzia-
³alnoœci spó³dzielni uczniowskiej „Kubuœ” (dzia³aj¹cej w latach
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El¿bieta Chy¿y i Anna Lewandowska, 
laureatki Olimpiady literatury i jêzyka polskiego w Warszawie 

19-21 kwietnia 1977 r.

Uczniowie liceum
w pochodzie 1 Maja 1978 r.



Przedstawienie teatralne
pt. Spotkanie z Col¹
22 kwietnia 1976.
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1983–1991), dru¿yn harcerskich, szkolnych kó³ PCK, ZSMP oraz
wszystkich funkcjonuj¹cych w liceum kó³ zainteresowañ. Niektó-
re wydarzenia opisywane s¹ dok³adniej, ilustrowane czarnobia-
³ymi zdjêciami lub odrêcznymi rysunkami autorstwa uczniów
i uczennic odpowiedzialnych za prowadzenie kronik, nieraz ko-
lorowymi i bardzo udanymi pod wzglêdem artystycznym. 

W kronikach szkolnych zwracaj¹ uwagê np. coroczne uroczy-
stoœci zwi¹zane z kolejnymi rocznicami urodzin patrona szko³y –
Miko³aja Kopernika (organizowane zwykle na pocz¹tku marca),
czy „okr¹g³e” rocznice powstania liceum (np. 40-lecie obchodzo-
ne w lutym–marcu 1985 roku, 45-lecie celebrowane w dniu 2 mar-
ca 1990 roku). Specyficzn¹ szkoln¹ tradycj¹ by³y te¿ Andrzejki
(29 listopada), Miko³ajki i zabawy choinkowe (organizowane
w grudniu), zabawy noworoczne (w styczniu) oraz karnawa³owe
(w lutym–marcu). Uczniowie chêtnie przebierali siê w Ostatki,
bo w szkole obowi¹zywa³a zasada „kto przebrany – nie pytany”.
Na jednym ze zdjêæ w kronice szkolnej rozpozna³em siê w stroju
sypi¹cego dolarami arabskiego szejka. W latach 90. starsi kole-
dzy organizowali tzw. Otrzêsiny – pe³ne humoru, ale i nowych,
trudnych wyzwañ przywitania uczniów klas I. 

Uroczyœcie celebrowano w szkole tak¿e niektóre rocznice
wydarzeñ historycznych, np. kolejne rocznice wybuchu „wiel-
kiej socjalistycznej” rewolucji paŸdziernikowej (popularnoœæ
tego œwiêta stale mala³a, np. 1977 roku nie uzupe³niono wpisu
na ten temat w kronice), „okr¹g³e” rocznice wybuchu powsta-
nia listopadowego (np. w 1980 roku), zakoñczenia II wojny œwia-
towej (np. w 1985 roku) oraz odzyskania niepodleg³oœci przez
Polskê (np. w 1988 roku). 

W dniach 25 i 26 marca 1976 roku zorganizowano, w ramach
Tygodnia M³odzie¿y Demokratycznej, tzw. Licealia (na wzór stu-
denckich Juwenaliów). Przebieg tej imprezy pewnie kilka lat póŸ-
niej by³by nie do zaakceptowania przez cenzurê, bowiem drugie-
go dnia: „Do szko³y wdar³ siê, bli¿ej nam nieznany, Korpus
Marynarki Wojennej, który przej¹³ w³adzê i og³osi³ stan wyj¹t-
kowy. (…) W odezwie do ludnoœci zakazywano m. in. chodzenia
samotnie czy wystawania gdziekolwiek, a polecono œmiech
i œpiew”. Czy¿by któryœ z uczniów przewidzia³ stan wojenny? 

16 kwietnia 1984 roku bardzo uroczyœcie uczczono, razem
z aleksandrowskim oddzia³em ZBOWiD oraz w obecnoœci lokal-
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Balik klas ósmych 12 czerwca 1982 r.

Studniówka w 1981 r.

Uroczysty apel z udzia³em przedstawicieli aleksandrowskiego klubu Zwi¹zku
Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê (ZBoWiD) i w³adz miasta 16 kwietnia 1982 r.
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M³odzie¿ szkolna
w klasach, pracowniach
przedmiotowych w 1983 r.
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nych w³adz partyjnych PZPR (tow. J. Gos), samorz¹dowych (na-
czelnik J. Szczêsny) i komisarza wojskowego miasta (A. Sznaj-
der), Miesi¹c Pamiêci Narodowej. Po podnios³ej uroczystoœci m³o-
dzie¿ szkolna spotka³a siê w klasach z kombatantami. 

M³odzie¿ szkolna i nauczyciele brali oczywiœcie udzia³ w co-
rocznych pochodach 1 maja (œwiêto Pracy). Kilka z nich docze-
ka³o siê dokumentacji fotograficznej w kronikach. Moj¹ uwagê
zwróci³y zdjêcia z pochodu podczas ulewy w 1985 roku. Nauczy-
ciele i uczniowie liceum podpisali rezolucjê protestuj¹c¹ prze-
ciw wzmo¿eniu wyœcigu zbrojeñ (kwiecieñ 1978 roku), uczestni-
czyli w pogadankach ideologicznych poprzedzaj¹cych VIII Zjazd
PZPR (jesieñ 1979 roku), a nawet podejmowali goœci ze Zwi¹z-
ku Radzieckiego (17 stycznia 1985 roku). Rysunek „krasnoar-
miejca” zdobi¹cy ten wpis dziœ kojarzy siê raczej z wojn¹ polsko-
-bolszewick¹ z 1920 roku, ni¿ z „wyzwolicielami” z 1945 roku. 

Wpisy w kronikach szkolnych dotyczy³y tak¿e obchodów dnia
Kobiet (8 marca), dnia Dziecka (1 czerwca) i dni Aleksandrowa
(w maju od 1983 roku). Na kartach kronik szkolnych wspomina-
no ponadto zmar³ych profesorów – Antoniego Stomê (zm. 26
wrzeœnia 1976 roku), Helenê Tukaj (zm. 12 sierpnia 1993 roku),
by³ego dyrektora liceum Józefa Pierlejewskiego (zm. 14 marca
1998 roku) oraz tragicznie zmar³ego kolegê Micha³a Lipiñskie-
go (zm. 15 wrzeœnia 1988 roku). W pogrzebie Józefa Pierlejew-
skiego uczestniczy³a liczna delegacja szkolna z dyrektorem S. Li-
chwa³¹ i pocztem sztandarowym. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981
roku), w kronice szkolnej umieszczono wpis informuj¹cy o „no-
wych zadaniach” jakie otrzyma³a szko³a, w tym „zachowaniu go-
dnej, patriotycznej postawy”. Uczniowie ostro¿nie narzekali, ¿e
„nowa rzeczywistoœæ ograniczy³a czêœciowo rozwój ¿ycia kultu-
ralnego i wyjazdy na imprezy”, ale jednoczeœnie deklarowali zro-
zumienie dla tych decyzji i wsparcie starañ o szybk¹ „normali-
zacjê stosunków spo³eczno-politycznych”. Rada Pedagogiczna
liceum na zebraniu w dniu 4 stycznia 1982 roku nada³a wiêksze
uprawnienia dyrektorowi i zobowi¹za³a wychowawców klas do
przeprowadzenia godzin wychowawczych pod k¹tem zachowa-
nia siê m³odzie¿y w realiach stanu wojennego. 

Niedogodnoœci zwi¹zanych z rzeczywistoœci¹ stanu wojenne-
go doœwiadczyli zw³aszcza maturzyœci rocznika 1982, których bal
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Uczniowie podczas nauki, 1983 r.

Zawody sportowe z okazji
Dnia Dziecka w 1984 r.
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Grafiki uczniów 
w Kronice

z lat siedemdziesi¹tych 
i osiemdziesi¹tych 

XX wieku
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studniówkowy musia³ odbyæ siê przed „godzin¹ milicyjn¹”, wiêc
rozpocz¹³ siê prawie w samo po³udnie, ju¿ o godzinie 13. Niezbyt
przekonuj¹co brzmi¹ zapewnienia uczniów – kronikarzy, ¿e: „Co-
roczne studniówki, które trwa³y od wieczora, a¿ po szary i zim-
ny ranek uznaliœmy za ma³o ciekawe. My bawiliœmy siê inaczej:
bez zaspanych oczu i bez zmêczonych nóg. To by³o niepowtarzal-
ne popo³udnie! Przyæmiony blask piêknego lutowego s³oñca (…)
stwarza³ idealny nastrój do tañca i pl¹sów”. 

W latach 70. i 80. XX wieku poziom nauczania w aleksan-
drowskim liceum by³ wysoki. Œwiadcz¹ o tym choæby dane staty-
styczne na temat liczby studentów szkó³ wy¿szych wœród absol-
wentów szko³y. W 1972 roku indeksy uzyska³o 39% absolwentów
liceum (przy œredniej wojewódzkiej 29%), zaœ w 1975 roku a¿
71% (przy œredniej dla województwa ³ódzkiego 39%). 

Od po³owy lat 70. poszczególne klasy licealne by³y profilowa-
ne. W 1987 roku do profilu ogólnego i matematyczno-fizycznego
do³¹czy³ kolejny, oryginalny profil pedagogiczny. Aleksandrow-
skie liceum by³o jedn¹ z niewielu szkó³ w naszym województwie,
które wspiera³o tak¹ specjalizacjê. Uczniowie (a w³aœciwie uczen-
nice, bo by³y to g³ównie klasy ¿eñskie) odbywali praktyki pedago-
giczne w aleksandrowskim Przedszkolu Miejskim nr 3, a po ma-
turze czêsto podejmowali studia na kierunkach nauczycielskich.
Niestety po kilku latach ³ódzkie w³adze oœwiatowe wycofa³y siê ze
wspierania profili pedagogicznych w szko³ach œrednich, zrezyg-
nowano wiêc z niego tak¿e w aleksandrowskim liceum. 

W omawianym okresie uczniowie aleksandrowskiego ogólniaka
kilkakrotnie odnosili sukcesy na szczeblu centralnym i wojewódzkim
w konkursach recytatorskich (El¿bieta Zbonikowska w 1974 roku,
Wojciech Poradowski w 1975 roku w Koszalinie, Agata Klimaszew-
ska w 1984 roku) oraz podczas VII, VIII i IX edycji Ogólnopolskiej
Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego (Anna Lewandowska – lau-
reatka z 1977 roku oraz uczestnicy na szczeblu centralnym: El¿bie-
ta Chy¿y w 1977 roku, Pawe³ Chmielecki w 1978 roku i Ewa Weso-
³owska w 1980 roku). Opiekunk¹ laureatów i finalistów tej olimpiady
by³a nauczycielka jêzyka polskiego – Magdalena Bajkiewicz. W kro-
nice szkolnej umieszczono zdjêcia wyró¿nionych uczniów oraz skru-
pulatnie zebrane wycinki prasowe na ich temat. 

Aleksandrowskie liceum kontynuowa³o aktywne dzia³ania w za-
kresie amatorskich przedstawieñ teatralnych, które opisa³em szerzej
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Obchody 40-lecia Liceum 1 marca 1985 r.

Witamy Goœci z ZSRR. Rysunek przy wpisie kapitana Armii Radzieckiej z dnia
17 stycznia 1984 r. w zwi¹zku z obchodami 40-lecia wyzwolenia Aleksandrowa



Studniówka w 1985 r.

Cz³onkowie Spó³dzielni Uczniowskiej „Kubuœ” w 1985 r.
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Impreza noworoczna 
w styczniu 1986 r.

Studniówka w 1986 r.
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w poprzedniej czêœci artyku³u. Choæ najwiêksze sukcesy w tej dzie-
dzinie uczniowie szko³y osi¹gnêli w po³owie lat 50., tak¿e nastêpne
pokolenie ma siê czym poszczyciæ. Matk¹ tych sukcesów by³a, wspo-
mniana ju¿, legendarna pani profesor Magdalena Bajkiewicz, zwa-
na przez uczennice „Bajk¹”. W 1977 roku aleksandrowskie liceum
zdoby³o jedn¹ z g³ównych nagród w kraju w konkursie „Teatr 76”
za ca³okszta³t dzia³alnoœci w dziedzinie teatralnej. W kronice szkol-
nej umieszczono dyplom sygnowany przez Towarzystwo Kultury
Teatralnej. Zaprezentowano wtedy przedstawienie pt. „Spotkanie
z Col¹” wed³ug powieœci Romaina Rollanda. 

W nastêpnych latach szkolne ko³o teatralne kontynuowa³o
dzia³alnoœæ przy wspó³pracy z M³odzie¿owym Domem Kultury
w Aleksandrowie. Uczniowie liceum brali tak¿e udzia³ w spotka-
niach Dyskusyjnego Klubu Filmowego w £odzi. Liczne insceni-
zacje teatralne w wykonaniu uczniów, wystêpy zespo³ów wokal-
nych i taneczno-baletowych, nieraz na bardzo wysokim poziomie
artystycznym, z samodzielnie wykonan¹ przez uczniów sceno-
grafi¹, towarzyszy³y i towarzysz¹ nadal rozmaitym akademiom,
œwiêtom szko³y, zjazdom absolwentów czy balom studniówko-
wym. Te ostatnie odbywa³y siê tradycyjnie w szkolnej sali gim-
nastycznej, sto³ówce i salach lekcyjnych, a nie tak jak dzisiaj –
w wykwintnych lokalach gastronomicznych. 

Korytarz szkolny zdobi¹ archiwalne numery gazetki szkolnej
pt. „Razem M³odzi Przyjaciele” redagowanej przez lata (od 1954
od ok. 1980 roku) przez cz³onków (i cz³onkinie) ko³a polonisty-
cznego dzia³aj¹cego pod kierunkiem prof. Magdaleny Bajkie-
wicz. Z inicjatywy pani profesor do dziœ chêtnie i regularnie spo-
tykaj¹ siê jej dawni wychowankowie. W kronice szkolnej
znajdziemy np. opis i zdjêcia ze spotkania absolwentów roczni-
ka 1973, które odby³o siê 2 maja 1998 roku z okazji 25-lecia ma-
tury. Wychowawc¹ drugiej z klas maturalnych by³ m³ody mate-
matyk i póŸniejszy dyrektor liceum – Stanis³aw Lichwa³a. 

Od paŸdziernika 1976 roku ukazywa³a siê krótko inna gazet-
ka uczniowska, organ M³odzie¿owej Rady Szko³y pt. „Ogólniak”.
Jej pomys³odawc¹ i redaktorem naczelnym by³ uczeñ klasy IIIB
i przewodnicz¹cy wspomnianej Rady – Jacek Stasiak (póŸniejszy
ksi¹dz – katecheta w aleksandrowskim liceum). 

Sukcesom literackim i teatralnym uczniów towarzyszy³y wy-
ró¿nienia w innych dyscyplinach. W 1982 roku uczniowie
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Mecz tenisa sto³owego 
AKS W³ókniarz z goœæmi,
sportowcami z Kanady 
26 paŸdziernika 1987 r.

Konkurs wiedzy literackiej 15 stycznia 1988 r.
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aleksandrowskiego  „Kopernika” zajêli II miejsce na szczeblu
wojewódzkim w Konkursie Wiedzy Technicznej. Wysoko ocenia-
na by³a tak¿e praca szkolnego ko³a Polskiego Czerwonego Krzy-
¿a oraz szkolnego ko³a Ligi Ochrony Przyrody, które w 1988 ro-
ku zajê³o II miejsce w konkursie na najlepiej pracuj¹ce ko³o na
szczeblu wojewódzkim, a rok, 3 i 5 lat póŸniej – nawet I miejsce
w województwie. 

Uczniowie aleksandrowskiego liceum osi¹gali w latach 70.
i 80. tak¿e sukcesy sportowe. Warto wspomnieæ np. o sukcesach
Agnieszki i Micha³a Gieragów, Anny Szlubowskiej, Beaty Do-
œpia³ i Ma³gorzaty WoŸniak podczas Mistrzostw Polski Juniorów
i Mistrzostw Polski Szkó³ Œrednich w tenisie sto³owym (1987
i 1988 rok) czy o sukcesach dru¿yn szkolnych aleksandrowskie-
go LO im. Kopernika na szczeblu wojewódzkim w pi³ce siatko-
wej dziewcz¹t oraz pi³ce koszykowej ch³opców (obie dru¿yny za-
jê³y IV miejsce w £ódzkiej Olimpiadzie M³odzie¿y Szkolnej
w 1991 roku). Liceum chêtnie wspó³pracowa³o z trenerami z alek-
sandrowskich szkó³ podstawowych, zw³aszcza ze Sportowej Szko-
³y Podstawowej nr 3, dziêki czemu utalentowani m³odzi sportow-
cy – lekkoatleci, mogli kontynuowaæ rozpoczête wczeœniej kariery. 

W latach 70. sukcesy sportowe odnosili m. in.: Waldemar Ka-
czmarek (rzut oszczepem), Halina Kamiñska (czwórbój, skok
w dal), Sabina Kamiñska (piêciobój), Grzegorz Siech (skok
w dal), Ma³gorzata Jaskólska (pchniêcie kul¹), Iwona Cha³a-
dziñska (skok w dal), Teresa Sêk (skok wzwy¿); w latach 80.:
Ma³gorzata Pieróg (rzut oszczepem), Miros³awa Ka³u¿na (skok
w dal i bieg przez p³otki), Pawe³ Rystaw (bieg na 200 m z prze-
szkodami), Ilona Dopiera³a (skok w dal), Jacek Lipiñski (skok
wzwy¿), Alina Dudkowska (bieg na 400 i 800 m), Ma³gorzata
Radomska (skok w dal), Renata Ko³sut (siedmiobój), Jacek Mar-
licki (bieg na 100 i 200 m, uczestnik sztafety na Mistrzostwach
Œwiata w 1991 r.) i inni. 

Aleksandrowskie liceum, pierwsza szko³a œrednia w mieœcie,
zawsze aktywnie wspó³pracowa³o ze œrodowiskiem lokalnym, w³a-
dzami samorz¹dowymi i ró¿nymi stowarzyszeniami. Warto przy-
pomnieæ, ¿e w 1978 roku, podczas II Zjazdu Absolwentów Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Aleksandrowie £ódzkim, z inicjatywy gru-
py jego uczestników, zosta³o powo³ane Towarzystwo Przyjació³
Aleksandrowa £ódzkiego. 2 lata wczeœniej szko³a uzyska³a
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Studniówka 
23 stycznia 1988 r.

Ko³o LOP 
podczas wycieczki

do torfowiska R¹bieñ

Prace terenowe szkolnego ko³a
Ligi Ochrony Przyrody 
w Domu Opieki Spo³ecznej
w R¹bieniu, 1989 r.



60 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Studniówka 
20 lutego 1990 r.

Obchody 45-lecia liceum z marca 1990 r.



Aleksandrowski „Kopernik”. Dzieje liceum... Czêœæ 3 61

Matura i maturzyœci w maju 1990 r.
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Grono pedagogiczne w 1990 r.

Klasy pierwsze w 1990 r.
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Prace spo³eczne uczniów w rezerwacie przyrody oraz Domu Pomocy
Spo³ecznej w R¹bieniu, 1990 r.

Studniówka, 23 stycznia 1991 r.

Szkolna Rada Uczniowska z opiekunem Zbigniewem Stêpiñskim, 1990 r.
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wyró¿nienie  na szczeblu wojewódzkim w konkursie „Klubu
otwartych szkó³”. W 1987 roku Rada Gminy i Miasta Aleksan-
drów £ódzki wpisa³a liceum do „Ksiêgi honorowej” za zas³ugi
dla miasta i regionu. 

Szko³a uzyskiwa³a przez lata znacz¹ce wsparcie finansowe
od opiekuñczego zak³adu przemys³owego, jakim od 10 stycznia
1977 roku a¿ do bankructwa i likwidacji fabryki w po³owie lat
90. by³y aleksandrowskie Zak³ady Przemys³u Poñczoszniczego
„Sandra”. 

W latach 80. szko³a prze¿ywa³a powa¿ne problemy finanso-
we i organizacyjne. Prób¹ ratowania placówki by³y, niezbyt do-
brze obecnie wspominane, akcje ³¹czenia liceum z innymi pla-
cówkami oœwiatowymi w zespo³y szkó³. W latach 1978–1989
funkcjonowa³ Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych obejmuj¹cy alek-
sandrowskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Kopernika, Szko-
³ê Podstawow¹ nr 2 w Aleksandrowie (klasy starsze IV–VIII)
i punkt filialny – Szko³ê Podstawow¹ w Be³dowie. Powodowa³o
to ogromne „przeci¹¿enie” budynku szko³y. W roku szkolnym
1978/1979 uczy³o siê tu jednoczeœnie 208 licealistów i 170 uczniów
szko³y podstawowej (³¹cznie 378 uczniów). Dyrektorem Zespo-
³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych zosta³ Stanis³aw Lichwa³a, zaœ wi-
cedyrektorem odpowiedzialnym za klasy podstawowe – Ryszard
Lewandowski. Drugim wicedyrektorem szko³y by³a wtedy Mag-
dalena Bajkiewicz. 

W latach 1976–1978 ogromnym wysi³kiem przeprowadzono
generalny remont dawnego budynku liceum przy ul. Warszaw-
skiej, który sta³ siê w pe³ni funkcjonalnym szkolnym Internatem.
Ówczesnym kierownikiem Internatu by³a Krystyna Tyburska-
-Janus. Podczas trwania remontu m³odzie¿ zakwaterowana w In-
ternacie doje¿d¿a³a do szko³y a¿ z Grotnik. W ramach moderni-
zacji i dostosowania do nowych potrzeb do 1982 roku pod³¹czono
oba budynki szkolne do osiedlowych sieci centralnego ogrzewa-
nia i gazowej oraz doposa¿ono w pomoce naukowe niektóre pra-
cownie przedmiotowe. 

Inn¹ prób¹ ratowania finansów szko³y by³o epizodyczne po³¹-
czenie liceum ze szko³¹ rolnicz¹, o którym dziœ ju¿ prawie nikt nie
pamiêta. Wnioskodawc¹ by³ Wydzia³ Rolnictwa Urzêdu Wojewó-
dzkiego w £odzi. Od dnia 1 wrzeœnia 1977 roku w budynku alek-
sandrowskiego liceum uruchomiono Zasadnicz¹ Szko³ê Rolnicz¹
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Œwiêto Szko³y w marcu 1991 r.



Aleksandrowski „Kopernik”. Dzieje liceum... Czêœæ 3 67

Œwiêto Szko³y 
w marcu 1991 r.

Wizyta biskupa Adama Lepy w liceum, 22 kwietnia 1992 r.
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– filiê Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Ksawerowie, której dyrektorem
zosta³ kieruj¹cy liceum Stanis³aw Lichwa³a. Kadra pedagogiczna
zosta³a poszerzona o specjalistów z dziedziny rolnictwa i ogrodni-
ctwa. Zajêcia praktyczne organizowano w Gospodarstwie Ogro-
dniczym przy Szpitalu im. J. Babiñskiego w £odzi (Kochanówka). 

Idzie nowe. 
Dzia³alnoœæ aleksandrowskiego liceum w latach 90. 

Na pocz¹tku lat 90. orze³ umieszczony na drzewcu sztandaru szko-
³y uzyska³ koronê, wykonan¹ w opiekuñczych Zak³adach Przemys-
³u Poñczoszniczego „Sandra”. Inicjatorem tej zmiany by³ Józef
W³odarczyk. Akt ten mo¿na uznaæ za symboliczny pocz¹tek nowe-

go okresu w dziejach liceum,
wchodz¹cego wraz z reszt¹ kraju
w okres szybkich przemian ustro-
jowych i gospodarczych. W dniu
9 listopada 1990 roku przed Izb¹
Pamiêci i Tradycji Szko³y ucznio-
wie z ko³a historycznego i dru¿y-
ny Harcerstwa Rzeczypospolitej
zaprezentowali rocznicowy pro-
gram artystyczny gloryfikuj¹cy
dzia³alnoœæ Józefa Pi³sudskiego,
Legiony i II Rzeczpospolit¹. Na-
desz³y nowe czasy! 

Dyrektorem placówki, która po
wygaœniêciu Szko³y Podstawowej
nr 2 i usamodzielnieniu siê Szko³y
Podstawowej w Be³dowie, znowu
sta³a siê zwyczajnym Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym, pozosta³ Stanis³aw
Lichwa³a, który w 1992 roku pono-
wnie wygra³ procedury konkurso-
we. Na pocz¹tku lat 90. zniknê³y
nielubiane przez uczniów fartuszki
szkolne a czerwone tarcze z mate-
ria³u zast¹pi³y estetyczne, metalo-
we znaczki – przypinki z g³ow¹ Ko-
pernika. 
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Tomasz Pietras. 
Zwyciêzca 

Olimpiady Historycznej, 
8 kwietnia 1991 r.

Renata Frontczak.
Laureatka Olimpiady  

Jêzyka Polskiego, 
16 kwietnia 1991 r.

Natalia Seka³a. 
Laureatka Olimpiady 
Jêzyka Rosyjskiego, 
15 kwietnia 1991 r.

Strajk i odwo³ana matura, 18–19 maja 1993 r.
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Œlubowanie klas pierwszych 
27 wrzeœnia 1993 r.
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Studniówka 
w styczniu 1994 r.



Ostatni dzieñ
karnawa³u, 1993 r.

Klasa ekologiczna w lutym 1994 r.
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Szkolne obchody Dnia Ziemi, 
22 czerwca 1994 r.

Uczniowskie seminarium
ekologiczne, 21 marca 1994 r.
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Niecodzienny przebieg mia³ pierwszy dzieñ obchodów Œwiê-
ta Szko³y w dniu 28 lutego 1991 roku. Odby³a siê wtedy uroczy-
sta msza œw. w aleksandrowskim koœciele parafialnym pw. œw. Ra-
fa³a Archanio³a, podczas której poœwiêcono sztandar szko³y
i krzy¿e, umieszczone nastêpnie na œcianach wszystkich szkol-
nych pracowni. W tym samym roku szkolnym lekcje religii wró-
ci³y z salek katechetycznych do szko³y a katechet¹ zosta³ lubia-
ny przez m³odzie¿ absolwent liceum – ks. Jacek Stasiak. 

W dniu 3 paŸdziernika 1991 roku w koœciele œw. Rafa³a odby-
³a siê kolejna podnios³a uroczystoœæ – œlubowanie uczniów klas I.
Obecni byli m. in. by³y (Józef Pierlejewski) i obecny dyrektor li-
ceum (Stanis³aw Lichwa³a), wychowawcy i przedstawiciele rodzi-
ców. Uroczystoœæ uœwietni³ zespó³ muzyczny kleryków Wy¿szego
Seminarium Duchownego w £odzi wykonuj¹cy utwory religijne,
co by³o wtedy nowoœci¹. Tak¿e w kilku nastêpnych latach ta wa¿-
na uroczystoœæ szkolna odbywa³a siê w koœciele pw. œw. Rafa³a.
W dniu 22 maja 1992 roku aleksandrowskie Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce im. M. Kopernika odwiedzi³ ks. biskup Adam Lepa, który
spotka³ siê z m³odzie¿¹ w hallu g³ównym szko³y pod popiersiem
Miko³aja Kopernika, zwiedzi³ szko³ê i wpisa³ siê do kroniki. 

W latach 90. XX wieku uczniowie aleksandrowskiego ogól-
niaka odnieœli liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach przed-
miotowych, co skrupulatnie odnotowano w kronikach szkolnych.
W 1991 roku licealiœci – Tomasz Mróz i Tomasz Kasprzak zdo-
byli I miejsce w Wojewódzkich Konfrontacjach Sceny Szkolnej,
godnie kontynuuj¹c chlubne tradycje teatralne macierzystej szko-
³y. 2 lata póŸniej uczniowski zespó³ wokalny „By³o nie by³o” uzys-
ka³ wyró¿nienie w miêdzywojewódzkim konkursie „Wiosna ’93”. 

W kwietniu 1991 roku pisz¹cy te s³owa, jako uczeñ klasy II
LO im. M. Kopernika w Aleksandrowie, zdoby³ I miejsce na
szczeblu centralnym XVII Ogólnopolskiej Olimpiady History-
cznej w Kazimierzu Dolnym. Moimi opiekunami byli nauczycie-
le historii w liceum – Halina Psykowska i Adam Kasprzyk. Ten
niespodziewany, presti¿owy sukces zadecydowa³ o wyborze stu-
diów historycznych i mojej dalszej karierze zawodowej. 

W tym samym roku szkolnym licealistka Natalia Seka³a zo-
sta³a laureatk¹ XXII Olimpiady Jêzyka Rosyjskiego na szczeb-
lu centralnym (V miejsce). Opiekunk¹ nagrodzonej uczennicy
by³a nauczycielka jêzyka rosyjskiego w liceum – Urszula Staniek.
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Maturzyœci
w maju 1994 r.
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Z kolei uczennica Renata Frontczak zajê³a VI miejsce w elimi-
nacjach okrêgowych Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego.
Opiekunk¹ laureatki by³a nauczycielka jêzyka polskiego – Anna
Kozanecka. 

W 1992 roku uczeñ aleksandrowskiego „Kopernika” Jakub Ad-
amiak zdoby³ II miejsce na szczeblu wojewódzkim w konkursie or-
nitologicznym. Sukces ten powtórzy³ w roku nastêpnym, a w 1994
roku zdoby³ I miejsce w tym¿e konkursie. Opiekunk¹ laureata by-
³a nauczycielka biologii w liceum – Maria Pigu³a. W 1994 roku
Marlena Proœniak zajê³a I miejsce w wojewódzkich eliminacjach
II Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Sacrum w litera-
turze”. 6 lat póŸniej Marlena Pintera by³a uczestniczk¹ elimina-
cji centralnych Olimpiady Artystycznej w sekcji muzyki. 

Dekada lat 90. to w historii aleksandrowskiego „ogólniaka”
okres aktywnych dzia³añ proekologicznych, których koordyna-
tork¹ by³a nauczycielka biologii – dr Maria Pigu³a. Zaczê³o siê
od, wspomnianych ju¿ wy¿ej, wyró¿nieñ najlepiej dzia³aj¹cego
Szkolnego Ko³a Ligi Ochrony Przyrody w latach 1988, 1989, 1990,
1991 i 1993. W 1990 roku uczniowie liceum zorganizowali miê-
dzyszkoln¹ sesjê naukow¹ pt. „Broñmy œwiata ¿ywego przed
umar³ym”. W 1996 roku oraz 3 lata póŸniej w aleksandrowskim
„Koperniku” mia³y miejsce 2 edycje seminarium miêdzyszkol-
nego pt. „Problemy Ochrony Œrodowiska w Aleksandrowie”
a w 1998 roku – miêdzyszkolne warsztaty ekologiczne pt. „Ta-
jemnicze substancje i ich wp³yw na organizm cz³owieka”. Od
1991 roku uczniowie liceum regularnie brali udzia³ w semina-
riach studenckich o tematyce ekologicznej organizowanych przez
Wydzia³ In¿ynierii Procesowej i Ochrony Œrodowiska Politechni-
ki £ódzkiej. Kilku aleksandrowskich licealistów zosta³o laurea-
tami konkursów towarzysz¹cych tym seminariom i zdoby³o „Zie-
lone indeksy” (np. El¿bieta Pigu³a w 2000 roku). Uczniowie
chêtnie anga¿owali siê tak¿e w konkursy o tematyce przyrodni-
czo-ekologicznej, zdobywaj¹c nagrody i wyró¿nienia za plakaty
czy utwory poetyckie. Mo¿na tu wymieniæ np. konkursy pt. „Mój
las” (w 1990 i 1991 roku), „Przyroda twój przyjaciel” (w 1991 ro-
ku), wojewódzki konkurs na plakat ekologiczny zorganizowany
przez Polski Greenpeace i MDK Retkinia (w 1994 roku). 

Nie zabrak³o te¿ dalszych sukcesów sportowych uczniów liceum
i jednoczeœnie zawodników Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego
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Klasy pierwsze, 
wrzesieñ 1994 r.
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Studniówka w styczniu 1995 r.
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V Seminarium studenckie edukacji
ekologicznej na Politechnice £ódz-
kiej, 25 kwietnia 1995 r.

Uroczyste obchody 
50-lecia LO

im. Kopernika
w Aleksandrowie 

w dniu 3 czerwca 1995 r.
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Wrêczenie œwiadectw maturalnych w maju 1995 r.

Zjazd absolwentów liceum w czerwcu 1995 r.
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Klasy pierwsze 
wrzesieñ 1995 r.
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Dzieñ Edukacji Narodowej 
13 paŸdziernika 1995 r.

Rada Pedagogiczna w 1995 r.

Otrzêsiny klas I
w paŸdzierniku 1995 r.



w Aleksandrowie (trenerzy Leszek Lipiñski i Halina Œcigaczew-
ska). Utalentowani m³odzi lekkoatleci to m. in.: Iwona Cio³kow-
ska (skok w dal), Anna Kozanecka (pchniêcie kul¹, rzut dyskiem),
Wioletta Paw³owska (bieg 300 m przez p³otki), Robert Joachimiak
(pchniêcie kul¹), Ewa Cio³kowska (bieg na 100 m przez p³otki),
Krystian Go³dyn (bieg na 600 m), Pawe³ Zdrajkowski (trójskok,
skok w dal) oraz Tomasz Œcigaczewski (trójskok, bieg na 110 m
przez p³otki, bieg na 60 m przez p³otki). 

Ca³a szko³a prze¿ywa³a srebrny medal Tomasza Œcigaczew-
skiego w biegu 110 m przez p³otki na VI Lekkoatletycznych Mi-
strzostwach Œwiata Juniorów w Sydney (sierpieñ 1996 roku) i in-
ne sukcesy tego wybitnego, m³odego lekkoatlety. W kronikach
szkolnych znajdziemy te¿ wpisy i wycinki prasowe na temat suk-
cesów sportowych Anety Lemiesz, Justyny Lemiesz, Aleksandry
Pieni¹¿ek i pozosta³ych uczniów – sportowców. 

Uczniowie aleksandrowskiego liceum odnosili równie¿ sukce-
sy w innych dyscyplinach sportu, np. w tenisie sportowym (Bea-
ta Doœpia³, Dorota Wójcik, Pawe³ Pawiñski z Klubu Sportowego
W³ókniarz Aleksandrów), pi³ce siatkowej (Pawe³ Drab – Klub
Sportowy Spo³em £ódŸ) czy pi³ce wodnej (Adam Horodecki –
Klub Sportowy Anilana £ódŸ). 

Warto tak¿e odnotowaæ sukcesy dru¿ynowe aleksandrowskich
licealistów. W 1996 roku dru¿yna dziewcz¹t (opiekunka Rena-
ta Œwiêciak-Ruda) zajê³a I miejsce w Mistrzostwach Wojewó-
dztwa £ódzkiego w pi³ce siatkowej dziewcz¹t. Sukcesów siatka-
rek nie brakowa³o te¿ w kolejnych latach. W tym samym 1996
roku ogromny sukces odnotowa³y obie dru¿yny szkolne – dziew-
cz¹t (I miejsce) i ch³opców (II miejsce) w zawodach lekkoatle-
tycznych szkó³ ponadpodstawowych, rozegranych w ramach
wspomnianych wy¿ej Mistrzostw. Chlubne tradycje sportowe
szko³y kontynuuj¹ obecni licealiœci, uczniowie Szko³y Mistrzo-
stwa Sportowego. 

W kronikach szkolnych aleksandrowskiego liceum zosta³y
skrupulatnie odnotowane wszystkie sukcesy naukowe, sportowe
i organizacyjne uczniów. Co roku w czerwcu, w ramach podsu-
mowania mijaj¹cego roku szkolnego, podawano nazwiska i œre-
dnie ocen najlepszych uczniów. Nieraz listy te s¹ bardzo d³ugie,
wiêc nie ma tu niestety miejsca na wymienienie nazwisk wszy-
stkich prymusów. 
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Szkolne Seminarium
Ekologiczne, 17–20

kwietnia 1996 r.

Studniówka w styczniu 1996 r.



Pocz¹wszy od 1997 roku wyró¿niaj¹cy siê uczniowie liceum
otrzymywali stypendia Prezesa Rady Ministrów. Pierwsz¹ nagro-
dzon¹ w ten sposób uczennic¹ by³a Katarzyna £uczak (w 1997
i ponownie w 1998 roku). W nastêpnych latach stypendium MEN
uzyskali m. in. Marcin Wymys³owski, Piotr Wojtczak, Tomasz
Dominowski. W 1997 roku uczeñ Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Aleksandrowie – Jaros³aw Pychowski zdoby³ stypendium Kra-
jowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Jaros³aw Pychowski to lau-
reat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla klas II. Rea-
lizowa³ on w latach 1995–1999 indywidualny tok nauczania
z matematyki pod kierunkiem dyrektora szko³y – Stanis³awa Li-
chwa³y. W 2000 roku Piotr Wojtczak zosta³ stypendyst¹ £ódzkie-
go Stowarzyszenia Pomocy Szkole. 

Swoje nazwiska znajd¹ w kronikach szkolnych Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego im. M. Kopernika w Aleksandrowie jednak nie
tylko prymusi i olimpijczycy. Przynajmniej od pocz¹tku lat 90.
sta³o siê tradycj¹ umieszczanie w kronikach kolorowych zdjêæ
klasowych w wiêkszym formacie, razem ze spisami wszystkich
uczniów danej klasy. Zdjêciom z pocz¹tku edukacji (klasa I), wy-
konanym stale w tych samych miejscach – na schodach przed we-
jœciem g³ównym do szko³y, na wewnêtrznym dziedziñcu (zwa-
nym przez uczniów „wybiegiem”), na sali gimnastycznej albo
w hallu g³ównym przy popiersiu Miko³aja Kopernika, towarzy-
sz¹ póŸniejsze grupowe zdjêcia klasowe z balów studniówkowych
oraz klas maturalnych. W latach 70. i 80. zdjêcia w kronikach
szkolnych by³y wy³¹cznie czarnobia³e. Pierwsze grupowe zdjêcia
kolorowe to klasy maturalne z 1990 roku, pod wzglêdem jakoœci
daleko im jednak do zdjêæ cyfrowych umieszczanych w kronikach
szkolnych z póŸniejszych lat. 

Moje szkolne lata spêdzone w aleksandrowskim Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym im. M. Kopernika (1989–1993) przypad³y akurat
na okres burzliwych przemian polityczno-ustrojowych. Jak wspo-
mina³em przed laty, przy okazji któregoœ z „równych” jubileuszy
szko³y, w tych latach w szkole œciera³o siê ze sob¹ to co „stare”
i to co „nowe”. Z pierwszej klasy pamiêtam np. czyn spo³eczny.
Starsi czytelnicy na pewno wiedz¹, o czym piszê, m³odsi – ju¿ nie
koniecznie. Uczniowie, motywowani tradycyjnym kubkiem ka-
wy zbo¿owej, w ramach wspó³pracy liceum z Pañstwowym Go-
spodarstwem Rolnym w Nakielnicy, pomagali, pewnie niezbyt
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Jaros³aw Pychowski. Zwyciêzca w Wojewódzkim Konkursie
Matematycznym 28 kwietnia 1996 r.

Klasa ekologiczna podczas zielonej szko³y w Jastrzêbiej Górze, maj 1996 r.
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Maturzyœci,
czerwiec 1996 r.
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Klasy pierwsze, 
wrzesieñ 1996 r.
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efektywnie, przy jesiennych wykopkach ziemniaków. Pamiêtam
te¿, ¿e jako uczeñ klasy I, bra³em udzia³ w akcji pielenia terenu
niedawno za³o¿onego Rezerwatu Torfowiskowego R¹bieñ. W kro-
nice szkolnej z prze³omu lat 80. i 90. znajdziemy zdjêcia doku-
mentuj¹ce prace spo³eczne uczniów ze Szkolnego Ko³a Ligi
Ochrony Przyrody na ternie Pañstwowego Domu Pomocy Spo³e-
cznej w R¹bieniu. Uczniowie aleksandrowskiego liceum w ra-
mach „prac spo³eczno-u¿ytecznych” porz¹dkowali okoliczne la-
sy, teren szatni, biblioteki i boiska szkolnego, sadzili i pielili
drzewka i kwiaty wokó³ szko³y…

Ró¿ni m³odzie¿owi aktywiœci próbowali jeszcze na pocz¹tku
lat 90. werbowaæ licealistów do wstêpowania w szeregi Zwi¹zku
Socjalistycznej M³odzie¿y Polskiej, ale odzew ze strony uczniów
by³ ¿aden, bo organizacja ta nie cieszy³a siê ju¿ wtedy popular-
noœci¹. Od czasu do czasu s³yszeliœmy z ust dyrektora szko³y zwro-
ty przypominaj¹ce partyjn¹ nowomowê z minionej epoki np.
o „mobilizowaniu kolektywu szkolnego” czy „aktywu uczniow-
skiego” itp. Ró¿ne apele i akademie z okazji historycznych ro-
cznic, pe³ne by³y d³ugich, patetycznych przemówieñ, patrioty-
cznych wierszy i œmiertelnie powa¿nych pieœni. Dowodzono na
nich, jak za czasów tow. Wies³awa (W³adys³awa Gomu³ki), ¿e
„Kopernik wielkim Polakiem by³” (choæ na temat jego pocho-
dzenia i œwiadomoœci narodowej do dziœ spieraj¹ siê historycy).
Odbiega³o to mocno od wspó³czesnych programów artystycznych
muzyczno-wokalno-tanecznych towarzysz¹cych zazwyczaj takim
uroczystoœciom. 

Byliœmy ostatnim rocznikiem uczniów, który musia³ w szkole
œredniej obowi¹zkowo uczyæ siê jêzyka rosyjskiego, a jêzyk obcy za-
chodni (angielski lub niemiecki) by³ do wyboru. Czêœæ uczniów li-
ceum, co dziœ wydaje siê nie do pomyœlenia, nie pozna³a wiêc na
tym etapie edukacji jêzyka angielskiego – „wspó³czesnej ³aciny”.
Na lekcjach rosyjskiego ogl¹daliœmy czasami kolorowe archiwalne
numery czasopisma pt. „Kraj Rad”, na ok³adkach którego uœmie-
chniête dzieci wrêcza³y kwiaty tow. Leonidowi Bre¿niewowi. 

W czasie mojej edukacji szkolnej odczuwaliœmy te¿ „powiew
nowego”. Myœlê tu przede wszystkim o postêpie technicznym.
Mieliœmy lekcje w nowoczesnej, jak na te czasy, pracowni audio-
wizualnej. Zosta³a ona wyposa¿ona z inicjatywy Miejsko-Gmin-
nego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON)
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oraz spo³eczników z Narodowego Funduszu Czynu Pomocy Szko-
le i oddana do u¿ytku zaledwie kilka lat wczeœniej – 29 marca
1988 roku. Inwestycja ta, która kosztowa³a a¿ 6 milionów 750 ty-
siêcy (ówczesnych) z³, zosta³a wsparta m. in. przez Zak³ady Prze-
mys³u Poñczoszniczego „Sandra”, Spó³dzielniê Kó³ek Rolniczych,
Aleksandrowsk¹ Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ i Wojewódzk¹ Po-
radniê Dydaktyczno-Techniczn¹. Projektantem, opiekunem i g³ó-
wnym wykonawc¹ tej pracowni by³ Krzysztof Tomczak. W sk³ad
wyposa¿enia nowej pracowni wchodzi³o kilka komputerów oso-
biste z osprzêtem, magnetowid, projektor filmowy i sprzêt au-
diofoniczny. 

Podczas edukacji szkolnej czêsto korzystaliœmy z telewizorów
i magnetowidu. Niektóre uroczystoœci szkolne, jak wspomniane
œlubowanie uczniów klas I w koœciele czy studniówki w klasach
IV, by³y filmowane kamerami video. Czasem któryœ z kolegów
przyniós³ do szko³y swój prywatny komputer marki ATARI lub
Commodore, przedmiot podziwu i powszechnej zazdroœci pozo-
sta³ych uczniów. 

W programie edukacji znalaz³ siê na pocz¹tku lat 90. nowy
przedmiot – informatyka. Pod kierunkiem prof. Bo¿eny Adam-
skiej poznawaliœmy w klasie II podstawy obs³ugi komputerów
i programowania. Kurs ten zosta³ zorganizowany pod patrona-
tem Politechniki £ódzkiej i obejmowa³ 180 godzin, w tym 70 go-
dzin zajêæ praktycznych. Uczyliœmy siê na spiêtych w sieæ kom-
puterach polskiej produkcji ELWRO 800 Junior (model z 1986
roku) z czarno-bia³ymi pêkatymi monitorkami krajowej produk-
cji (które czêsto przepala³y siê w trakcie pracy). Do sieci pod-
piêta by³a ha³aœliwa drukarka ig³owa i archaiczna stacja dyskie-
tek 5-calowych. O systemach z rodziny Windows nikt jeszcze
wtedy u nas nie s³ysza³. W szafie pancernej przechowywane by-
³o 6 nowszych komputerów osobistych marki Commodore 64,
które pani profesor od czasu do czasu wyjmowa³a z nabo¿n¹ czci¹
i uruchamia³a, aby zademonstrowaæ uczniom, jak wygl¹da praw-
dziwy komputer. 

Dopiero kilka lat póŸniej szkolna pracownia komputerowa li-
ceum zosta³a doposa¿ona w nowoczeœniejsze komputery marki
Apple Macintosh (w 2005 by³o ich w liceum 8) oraz IBM PC
(w iloœci 6). W 2000 roku w aleksandrowskim „Koperniku” uru-
chomiono nowy profil kszta³cenia matematyczno-informatyczny.
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2 lata póŸniej szkolna pracownia komputerowa zosta³a pod³¹czo-
na sta³ym ³¹czem do œwiatowej sieci Internet. 

W maju 1993 roku dosz³o do najwiêkszego (nie licz¹c prote-
stów tegorocznych) strajku nauczycieli, domagaj¹cych siê godzi-
wego wynagrodzenia za swoj¹ ciê¿k¹ pracê. W strajku, zorganizo-
wanym wtedy przez nauczycielsk¹ „Solidarnoœæ”, wziê³o udzia³ ok.
10% szkó³ œrednich w kraju i ok. 1/3 w województwie ³ódzkim. De-
cyzj¹ Rady Pedagogicznej z dnia 10 maja aleksandrowskie liceum
wziê³o udzia³ w tym proteœcie. Z tego powodu pisemne matury zo-
sta³y opóŸnione o tydzieñ. W tym roku, po raz pierwszy w historii
szko³y, egzaminy maturalne by³y po³¹czone z egzaminami wstêp-
nymi na Politechnikê £ódzk¹, choæ ze wzglêdu na strajk przedsta-
wiciele uczelni przybyli dopiero na egzaminy ustne. 

By³em wówczas uczniem – maturzyst¹ i na gor¹co po tym wy-
darzeniu opracowa³em relacjê dla kroniki szkolnej, której frag-
menty chcia³bym tu zacytowaæ: „¯yjemy w historycznych czasach.
Na pewno ¿aden z dotychczasowych egzaminów maturalnych nie
odbywa³ siê w tak niecodziennych okolicznoœciach. Mieliœmy wy-
j¹tkowe „szczêœcie” – w koñcu nie ka¿dy mo¿e siê poszczyciæ tym,
¿e jego matura by³a jedn¹ z przyczyn kryzysu rz¹dowego i rozwi¹-
zania parlamentu. A by³o to tak: Nauczyciele chc¹c zwróciæ spo-
³eczn¹ uwagê na dramatyczn¹ sytuacjê materialn¹ swoj¹ i szkó³,
wobec ignorowania swych ¿¹dañ przez rz¹d, podjêli decyzjê roz-
poczêcia strajku w czasie matur. Akcj¹ t¹ kierowa³a nauczyciel-
ska „Solidarnoœæ”. (…) W naszym Liceum podczas dramatyczne-
go zebrania Rady Pedagogicznej wiêkszoœæ nauczycieli
postanowi³a przy³¹czyæ siê do strajku. O decyzji tej poinformo-
wano uczniów, którzy znaleŸli siê akurat w szkole. Do wielu ma-
turzystów informacja ta jednak nie dotar³a. Tego dramatyczne-
go dnia nikt z nas nie wiedzia³ na pewno, czy nazajutrz matury
siê odbêd¹. W œrodkach masowego przekazu nawo³ywano wszy-
stkich maturzystów do pojawienia siê w szkole 11 maja o 8.00,
niezale¿nie od decyzji komitetów strajkowych. Tak te¿ siê sta³o.
Nastêpnego dnia wszyscy zjawiliœmy siê w szkole. W pe³nej gali,
uzbrojeni w œci¹gi, wci¹¿ niepewni, czy matura siê odbêdzie. Pe³-
ni niepokoju oczekiwaliœmy, co z tego wyniknie. Wiedzieliœmy, ¿e
pytania maturalne s¹ w szkole, ale czy nauczyciele zdecyduj¹ siê
przeprowadziæ egzaminy? Wreszcie kilka minut po spodziewa-
nym terminie rozpoczêcia matur sytuacja siê wyjaœni³a. Kiedy
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wpuszczono nas na salê gimnastyczn¹ bez odczytywania listy i we-
szli tam wszyscy nauczyciele obecni w szkole z grobowymi mina-
mi, wiedzieliœmy ju¿, ¿e matury nie bêdzie. Pan dyrektor [Sta-
nis³aw Lichwa³a] oraz przedstawiciele komitetu strajkowego
[prof. Zbigniew Cio³kowski] przeprosili nas za zaistnia³¹ sytua-
cjê. Napisaliœmy oœwiadczenia o chêci zdawania matury w innym
terminie przed komisj¹ szkoln¹ (…). Jak niepyszni powróciliœ-
my do domu. [Graj¹c w karty i popijaj¹c piwo w domu jednego
z kolegów] z ciekawoœci¹ s³uchaliœmy ³ódzkiego radia, gdzie o go-
dzinie 11.00. mia³y byæ podane tematy matur z jêzyka polskiego
(…). Dopiero po kilku dniach dowiedzieliœmy siê: nowy termin
matur to 18 i 19 maja. (…) Niektórzy œmiali siê, ¿e w ci¹gu czte-
roletniej nauki w liceum nabraliœmy takiej wprawy w przek³ada-
niu klasówek, i¿ nawet maturê uda³o nam siê przesun¹æ. Wiêk-
szoœæ jednak ¿a³owa³a, ¿e matury nie odby³y siê w spodziewanym
terminie”. 

Od po³owy lat 90. w aleksandrowskim „Koperniku” realizo-
wano nowatorskie profile i kierunki kszta³cenia. Jako pierwszy
w 1993 roku zadebiutowa³ innowacyjny program edukacji ekolo-
gicznej autorstwa Marii Pigu³y (biologia) i Zofii Chejchman (che-
mia). Program ten wdra¿any by³ w liceum trzykrotnie, pojawi³y
siê klasy „o nachyleniu ekologicznym”. O dzia³aniach proekolo-
gicznych Szkolnego Ko³a Ligi Ochrony Przyrody, udziale uczniów
liceum w seminariach studenckich i konkursach przyrodniczych
oraz organizowanych w liceum sesjach, miêdzyszkolnych semi-
nariach, warsztatach i wystawach o takiej tematyce pisa³em ju¿
wczeœniej. Warto jeszcze wspomnieæ o udziale uczniów w opra-
cowaniu „Raportu o stanie œrodowiska w mieœcie i gminie Alek-
sandrów” (w 1997 roku), zielonych szko³ach, wycieczkach do re-
zerwatów przyrody czy oczyszczalni œcieków i ujêæ wody pitnej,
badaniach laboratoryjnych zanieczyszczenia œrodowiska oraz
o uczniowskich artyku³ach publikowanych w prasie lokalnej. 

W 1999 roku uruchomiono w aleksandrowskim Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym im. M. Kopernika autorski program „Edukacji
europejskiej”. Jego has³o przewodnie to: „Nic co europejskie nie
powinno byæ obce”. Zosta³ on opracowany i by³ realizowany przez
nauczycieli Adama Kasprzyka, Mariê Lech-Kasprzyk i Ewê Ka-
jak. W ramach tego programu uczniowie szko³y po raz pierwszy
w jej dziejach odbywali atrakcyjne zagraniczne wycieczki,
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poznawali  funkcjonowanie instytucji europejskich (np. parla-
mentu europejskiego) w Brukseli, poznawali zabytki i specyfi-
kê Belgii, po³udniowej Francji, pó³nocnych W³och, ksiêstwa Mo-
nako albo po³udniowego Cypru. Kroniki szkolne zdobi¹ piêkne,
kolorowe zdjêcia dokumentuj¹ce te wyjazdy. Zaledwie parê lat
wczeœniej (w 1992 roku) komitet rodzicielski ufundowa³ wycie-
czkê dla najlepszych i najaktywniejszych uczniów do… Torunia
i Lichenia. W 2000 roku w szkole powsta³ Uczniowski Klub Eu-
ropejski „Copernicus”, zrzeszony w ogólnopolskim Stowarzysze-
niu Klubów Europejskich. Nawet wydawane po 1990 roku ga-
zetki szkolne nosi³y tytu³y lepiej pasuj¹ce do nowych czasów:
„L-ówka”, „My” czy „School Style”. Edukacja europejska mia³a
za zadanie przygotowaæ uczniów do historycznego wydarzenia,
jakim by³o przyjêcie Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004
roku) i zadanie to spe³ni³a. 

Podsumowaniem pierwszego etapu wdra¿ania tego innowa-
cyjnego programu by³o zorganizowane z du¿ym rozmachem
w dniu 15 marca 2000 roku seminarium uczniowskie pt. „Dzieñ
Europejski. Aleksandrów £ódzki w Europie”. Obszerne opisy te-
go wydarzenia, wycinki prasowe na ten temat oraz bogat¹ doku-
mentacjê fotograficzn¹ znajdziemy w kronice szkolnej (tom IX).
Referatom merytorycznym towarzyszy³o zwiedzanie szko³y, kon-
kurs plakatowy i… degustacja potraw kuchni europejskich w In-
ternacie liceum. 

W aleksandrowskim „Koperniku” realizowane by³y tak¿e
w omawianym okresie inne innowacyjne programy: informa-
cyjno-ekonomiczne „Przedsiêbiorczoœæ” i „M³odzi przedsiêbior-
cy – ekonomia stosowana” (opiekunowie Bo¿ena Adamska, Ewa
Kajak i Zbigniew Cio³kowski, program realizowany przy wspó³-
pracy z Fundacj¹ im. Stefana Batorego w Warszawie), „Eduka-
cja prawna i obywatelska” (przy wspó³pracy z Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej w Warszawie) oraz „Edukacja dziennikarska”
(opiekunowie Renata Frontczak, Bo¿ena Adamska i Maciej
Pi¹tczak). 

Nowe uwarunkowania ekonomiczne, administracyjne i ni¿ de-
mograficzny mia³y negatywne skutki na losy liceum. Przez wie-
le lat szkole brakowa³o pieniêdzy na podstawowe remonty, np.
termomodernizacjê budynków, wymianê starych okien, general-
ne remonty toalet. W poprawieniu sytuacji finansowej szko³y
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mia³a pomóc powo³ana 12 grudnia 1991 roku i zarejestrowana
rok póŸniej Fundacja Pomocy Liceum Ogólnokszta³c¹cemu im.
M. Kopernika w Aleksandrowie. Dodatkowym Ÿród³em docho-
dów dla szko³y sta³ siê wynajem niektórych pomieszczeñ Inter-
natu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Problemy finanso-
we uda³o siê przezwyciê¿yæ dopiero w ostatnich latach, m. in.
dziêki wsparciu samorz¹du lokalnego, rodziców i prywatnych
przedsiêbiorców (np. Marcina Klimaszewskiego). 

Jak policzono przy okazji jubileuszu 50-lecia szko³y – do 1 mar-
ca 1995 roku mury najstarszej aleksandrowskiej szko³y œredniej
opuœci³o 2 052 absolwentów. Obchody te by³y szczególnie uro-
czyste, w czym pomog³a dotacja wysokoœci 150 mln (starych) z³
uchwalona na ten cel podczas IV sesji Rady Miejskiej w Aleksan-
drowie 1 lutego 1995 roku. Najwa¿niejsz¹ czêœæ obchodów ro-
cznicowych stanowi³ III Zjazd Absolwentów i Wychowanków LO,
który odby³ siê w dniach 2–4 czerwca 1995 roku. Ukaza³a siê wte-
dy drukiem, najobszerniejsza w dotychczasowej historii szko³y
publikacja ksi¹¿kowa pt. „Pañstwowe Koedukacyjne Gimnazjum
i Liceum 1945–1995. Z historii pierwszej szko³y œredniej w Alek-
sandrowie £ódzkim. Wybór materia³ów”, opracowana przez na-
uczycielki Zofiê Chejchman i Mariê Pigu³ê oraz czasopismo oko-
licznoœciowe – jednodniówka. Na frontowej œcianie g³ównego
gmachu liceum uroczyœcie ods³oniêto 1 marca 1995 roku okoli-
cznoœciow¹ tablicê pami¹tkow¹ z nastêpuj¹cym motto: „Nie ma
obowi¹zków œwiêtszych nad obowi¹zki wzglêdem Ojczyzny…”

Uroczyste obchody rocznicowe, choæ na nieco mniejsz¹ ska-
lê, mia³y miejsce tak¿e w 2005 (60-lecie) i 2015 roku (70-lecie
szko³y). W 2005 roku wydano drug¹ rocznicow¹ publikacjê ksi¹¿-
kow¹. Znajdziemy w niej m. in. ciekaw¹ informacjê, ¿e do tego
czasu wydano w aleksandrowskim liceum a¿ 2932 œwiadectwa
dojrza³oœci. 

Z dniem 31 sierpnia 1999 roku, po 24 latach pracy na sta-
nowisku dyrektora, odszed³ na zas³u¿on¹ emeryturê Stanis³aw
Lichwa³a. Po odejœciu na emeryturê by³y dyrektor jeszcze przez
kilka lat pracowa³ w aleksandrowskim liceum w niepe³nym wy-
miarze godzin jako nauczyciel matematyki. Po 2004 pe³ni³ krót-
ko funkcje dyrektora spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego
£ódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w £odzi. Za swoj¹
wieloletni¹ pracê w oœwiacie zosta³ uhonorowany licznymi
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nagrodami MEN i odznaczeniami pañstwowymi (Z³oty Krzy¿
Zas³ugi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka Towa-
rzystwa Przyjació³ Dzieci). W kronice szkolnej aleksandrow-
skiego liceum (tom IX) znajdziemy obszern¹ relacjê i doku-
mentacjê fotograficzn¹ z po¿egnania ustêpuj¹cego dyrektora
w dniu 1 wrzeœnia 1999 roku. W wyniku konkursu na stanowis-
ko dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. M. Kopernika
w Aleksandrowie zosta³a tego dnia powo³ana Zofia Chejchman
– nauczycielka chemii i wicedyrektor szko³y od 1989 roku. Jej
zastêpczyni¹ zosta³a Bo¿ena Adamska – dotychczasowa nau-
czycielka matematyki i informatyki. 

W wyniku reformy administracyjnej kraju przeprowadzonej
w 1999 roku, aleksandrowskie liceum zosta³o podporz¹dkowane
w³adzom powiatowym w Zgierzu, które niestety nie nale¿a³y do
najzamo¿niejszych. W 2003 roku pojawi³ siê plan po³¹czenia Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego im. M. Kopernika z pobliskim Zespo-
³em Szkó³ Zawodowych im. S. Staszica w jedn¹ placówkê, który zo-
sta³ zgodnie oprotestowany przez pracowników, uczniów, rady
rodziców oraz absolwentów obu szkó³, wspieranych w tym proteœcie
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przez lokalny, aleksandrowski samorz¹d. W³adze powiatowe osta-
tecznie zrezygnowa³y z realizacji wspomnianego projektu i alek-
sandrowskie liceum przetrwa³o ten kryzys. Ostatnie dwie dekady
historii szko³y, która przekszta³ci³a siê w 2014 roku w Szko³ê Mi-
strzostwa Sportowego, to ju¿ materia³ na kolejn¹, ostatni¹ czêœæ
artyku³u. Do ich opisania gor¹co zachêcam bezpoœrednich œwiad-
ków tych wydarzeñ, nauczycieli aleksandrowskiego „Kopernika”. 

Bibliografia

I. Kroniki szkolne i albumy pami¹tkowe: 

Kronika. Pañstwowa Koedukacyjna Szko³a Ogólnokszta³c¹ca Stopnia
Licealnego w Aleksandrowie [rêkopis w archiwum LO im
M. Kopernika w Aleksandrowie; lata 1945–1956]

Kronika. Cz. II. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Aleksandrowie [rêkopis
w archiwum LO im M. Kopernika w Aleksandrowie; lata
1956–1959 i 1967–1969]

Album Pami¹tkowy z otwarcia Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³a-
ja Kopernika w Aleksandrowie £ódzkim. 2. IX. 1970 [album
z 1970 r. w zbiorach Muzeum Oœwiaty Ziemi £ódzkiej,
nr inw. I–1304]

Album Pami¹tkowy [album opracowany w 1971 r. przez absolwen-
tów szko³y dla dyrektora Józefa Pierlejewskiego; w archi-
wum LO im M. Kopernika w Aleksandrowie]

Migawki z XXX-lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Aleksandrowie
£ódzkim im. M. Kopernika [rêkopis w archiwum LO im
M. Kopernika w Aleksandrowie; opracowany w 1975 r. ]

Kronika. Tom III. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Aleksandrowie £ódzkim
[rêkopis w archiwum LO im M. Kopernika w Aleksandro-
wie; lata 1975–1989]

Kronika. Tom IV–IX. [rêkopisy w archiwum LO im M. Koperni-
ka w Aleksandrowie; lata 1989–2000]



Wycieczka do Instytutu Europejskiego w Warszawie 5 maja 2000 r.

Aleksandrowski „Kopernik”. Dzieje liceum... Czêœæ 3 115

Wycieczka szkolna w ramach programu innowacyjnego Edukacja
Europejska do Port Grimaud (Prowansja) 16-27 wrzeœnia 2000 r.



116 Aleksandrów wczoraj i dziœ

II. Opracowania

Aleksandrów £ódzki. Miasto trzech narodów, pod red. J. Wróbla, Alek-
sandrów £ódzki 2003. 

Chejchman Z., 60 lat Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Koper-
nika w Aleksandrowie £ódzkim, „Aleksandrów wczoraj i dziœ”
2006, R. 24, s. 64–69. 

Chejchman Z., Lichwa³a S., Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Ko-
pernika, [w: ] Oœwiata – szkolnictwo – ZNP w gminie Aleksan-
drów £ódzki 1905–2005. Opracowania – materia³y – Ÿród³a, pod
red. T. Ja³mu¿ny, Aleksandrów £ódzki 2005 s. 97–126. 

Chejchman Z., Pigu³a M., Minê³o pó³ wieku Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Miko³aja Kopernika w Aleksandrowie £ódzkim, „Aleksan-
drów wczoraj i dziœ” 1995, R. 14, s. 6–15. 

Gimnazjum i Liceum im[ienia] Miko³aja Kopernika w Aleksandrowie
£ódzkim. 1945–1995. Z historii pierwszej szko³y œredniej w Alek-
sandrowie £ódzkim. Wybór materia³ów, oprac. Z. Chejchman
i M. Pigu³a, Aleksandrów £ódzki 1995. 

Jubileusz Józefa Pierlejewskiego, „Aleksandrów wczoraj i dziœ” 1996,
R. 14, s. 3. 

Od Pañstwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum do Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika w Aleksandrowie £ódzkim,
oprac. S. Lichwa³a, Z. Chejchman, M. Pigu³a, M. Wasilew-
ska, Aleksandrów £ódzki 2005. 

Od Pañstwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum… do Szko³y Mi-
strzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja
Kopernika w Aleksandrowie £ódzkim (1945–2015), oprac. S. Li-
chwa³a, Z. Chejchman, M. Pigu³a, M. Wasilewska, R. Œwiê-
ciak-Ruda, R. Œliwakowski, Aleksandrów £ódzki 2015. 

Pietras T., Moje wspomnienie z czasów licealnych, „Aleksandrów wczo-
raj i dziœ” 2011, R. 29, s. 93–103. 

Pietras T., Polska szko³a dla niemieckich dzieci. Z dziejów Szko³y Pod-
stawowej nr 2 w Aleksandrowie w okresie miêdzywojennym, „Alek-
sandrów Wczoraj i Dziœ” 2000, R. 19, s. 4–11

Tukaj H., Wróbel J., Aleksandrów £ódzki. Zarys dziejów 1816–1948,
Aleksandrów 1992. 

Wilmañski J., Rzeczy dziwne i ciekawe, £ódŸ 1972, s. 98. 
Wspomnienia o zmar³ych J. Pierlejewskim i M. Musia³, „Aleksandrów

wczoraj i dziœ” 1998, R. 16, s. 2.



Aleksandrowski „Kopernik”. Dzieje liceum... Czêœæ 3 117

Wycieczka szkolna w ramach programu innowacyjnego Edukacja
Europejska do Port Grimaud (Prowansja) 16-27 wrzeœnia 2000 r.


	liceum_3

