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    … i tak to się zaczęło. 

     Dzieje naszej szkoły są ściśle związane z powojenną historią miasta. Po zakończeniu działań wojennych         

i ustanowieniu polskiej administracji na tych ziemiach, postanowiono zorganizować w Mrągowie średnią szkołę 

ogólnokształcącą. Jak stwierdza kronikarz szkoły (na pierwszej stronie ręcznie i niezwykle starannie pisanej 

kroniki) „ …Miasto posiadało  okazały budynek szkolny, który był  jednak w stanie zaniedbania i nie nadawał 

się  do natychmiastowego wykorzystania (…) trzeba było skorzystać  z gmachu, w którym mieściło się  Liceum 

Pedagogiczne”. 

     Organizatorem szkoły i jej pierwszym dyrektorem był Tadeusz Młodkowski. Pierwsze posiedzenie Rady 

Pedagogicznej odbyło się 9 września 1946 roku. 

     1 września 1947 roku, po rezygnacji Tadeusza Młodkowskiego, stanowisko dyrektora objął Leon Masiulanis. 

Niedługo potem powstał samorząd szkolny, zaczęło działać harcerstwo  i koło PCK. Szkoła zaczęła odgrywać 

coraz większą rolę w lokalnym środowisku. 

     Latem 1948 roku zaczął się remont budynku szkoły przy ulicy Zwycięstwa. Błyskawiczne tempo prac 

sprawiło, że rok szkolny 1948/49 liceum zaczęło już w swojej siedzibie. Ówczesny kronikarz tak opisał 

szkołę: „ Budynek ten wyróżnia się pięknym położeniem, wznosi się bowiem na wzgórzu otoczonym od strony 

południowo – zachodniej parkiem, natomiast od strony wschodniej pasem smukłych świerków. Od tej strony 

znajduje się również stadion miejski. Bez przesady należy stwierdzić, ze gmach szkolny ze względu na swe 

położenie stanowi najpiękniejszy obiekt w mieście i należy do najładniejszych  w województwie.                      

Jest to czteropiętrowy budynek, nowocześnie urządzony, wyposażony  w duże, widne i wygodne sale, pracownię 

fizyczną, chemiczną, biologiczną, obszerną salę gimnastyczną oraz kinową, a także dużą aulę.”   

 

     

Oprócz liceum w budynku istniała także 7 – klasowa szkoła podstawowa. Do 1966 roku obie funkcjonowały  

pod wspólna dyrekcją. 

     W historii naszego liceum, podobnie zresztą jak każdego, ważnym wydarzeniem była  pierwsza 

matura. Odbyła się ona w maju 1951 roku. Z protokołów Rady Pedagogicznej wynika, iż zdawało  ją 17 

abiturientów. 

     Wrzesień 1954 roku przyniósł kolejną zmianę na stanowisku dyrektora szkoły. Miejsce Leona Masiulanisa 

zajęła Irena Białokoz. 
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     W roku 1957 Rada Pedagogiczna sprawiła uczniom naszej szkoły pewną niespodziankę. Kronikarz               

tak to opisał: „ W myśl uchwały Rady pedagogicznej wszyscy uczniowie muszą nosić tarcze szkolne, 

przepisowe czapki ( dziewczęta berety). Odtąd często można było spotkać uczniów z czerwoną tarczą na lewym 

ramieniu, na której pod liczbą „14” widniał napis „ Mrągowo”. Ułatwiało to kontrolowanie uczniów w miejscach 

publicznych. 

     Od 1 września 1966 roku dyrektorem szkoły został Tadeusz Jędrzejewski. To właśnie  na jego wniosek 

liceum i szkoła podstawowa zostały rozdzielone organizacyjnie, choć jeszcze przez wiele lat funkcjonowały      

w jednym budynku. W tym samym roku w liceum nie przeprowadzono naboru uczniów do klasy pierwszej. 

Wynikało to z przejścia szkolnictwa podstawowego na 8 – letni cykl kształcenia. W roku 1970 nie było więc 

egzaminu dojrzałości. 

     Rok szkolny 1968/69 rozpoczął się szczególnie uroczyście. 1 września odbyła się bowiem uroczystość 

nadania szkole imienia „ Obrońców Westerplatte” oraz sztandaru. Inicjatorem tego wydarzenia był 

dyrektor Tadeusz Jędrzejewski. 

     Maj 1969 roku to kolejny moment przełomowy. Odbyła się wtedy ostatnia „ stara matura” zdawana             

przez absolwentów klas jedenastych. Kronikarz napisał: „Ostatnia matura starego typu. Czuje się, że coś się 

kończy”. Od roku 1971 maturę zdawali już absolwenci klas czwartych. Kolejną zmianą było wprowadzenie,        

na początku lat siedemdziesiątych, klas profilowanych oraz zwolnienie uczniów z obowiązku zdawania 

egzaminu dojrzałości (obowiązuje to zresztą do dziś). Absolwent rezygnujący z matury, otrzymywał świadectwo 

ukończenia Liceum Ogólnokształcącego. 

     W latach siedemdziesiątych szkoła przeszła gruntowną, jak na owe czasy, modernizację techniczną. 

Otrzymała nowoczesne laboratorium do nauki języków obcych, została także wyposażona w magnetowidy          

i kolorowe telewizory. Prężnie rozwijało się także życie kulturalne. Jego symbolem była działalność szkolnego 

kabaretu, którego filarem był Wojciech Malajkat, uznany aktor, reżyser, dyrektor, wykładowca. 

  W latach 1956 – 1986 pracował w naszej szkole Pan Piotr Sobczyński, jeden z najbardziej zasłużonych 

nauczycieli w całej jej historii. Był wspaniałym nauczycielem matematyki   i wychowawcą, a ponadto autorem 

fotografii dokumentujących życie szkoły w tym okresie. Z inicjatywy byłych uczniów Jego imieniem została 

nazwana jedna z przylegających do szkoły ulic. Z okazji tegorocznego Zjazdu Absolwentów została 

przygotowana specjalna wystawa fotografii autorstwa Pana Piotra Sobczyńskiego. 
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 Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych to czas przemian ustrojowych w kraju. Miały one 

także wpływ na naszą szkołę. Zmienił się, między innymi, kalendarz uroczystości i imprez. W roku 1989 

obchodzono po raz pierwszy uroczyście rocznicę odzyskania niepodległości. Zaczęto też upamiętniać rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 3  Maja. Do historii przeszły natomiast pierwszomajowe pochody. 

 

 

 

     Z końcem roku szkolnego 1990/91 odszedł na emeryturę dyrektor Tadeusz Jędrzejewski. Jego następczynią, 

w latach 1991 – 92, była Kazimiera Bieleń, wieloletnia wicedyrektor szkoły. W okresie od 1.09.1992                

do 31.03.1993 obowiązki dyrektora pełniła wicedyrektor Alicja Kowalczyk. 

     1 kwietnia 1993 roku stanowisko dyrektora szkoły objął Antoni Wróbel. Kierował nią  do 31 sierpnia 2007 

roku. W tym czasie trudna sytuacja ekonomiczna kraju zaczęła odbijać się także na oświacie. Dlatego z końcem 

roku szkolnego 1994/95 został zlikwidowany internat szkoły przy ulicy Wolności. Długoletnim kierownikiem 

internatu był Pan Henryk Czerwiński, który spośród wszystkich nauczycieli najdłużej  pracował w naszej szkole                     

(42 lata!). Mimo  trudności, szkoła rozwijała się jednak i, przy wsparciu Rady rodziców, została wyposażona     

w komputery niezbędne do nauczania nowego przedmiotu – elementy Informatyki. 

     W roku 1996 zorganizowaliśmy uroczyste obchody 50 – lecia naszej szkoły. 

     W latach 1978 – 1998 liceum funkcjonowało jako zespół szkół, w którego skład wchodziły także: Liceum 

Ogólnokształcące dla Pracujących, Średnie Studium Zawodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Od roku 1998 

stało się samodzielną placówką i nosi nazwę I Liceum Ogólnokształcące   im. Obrońców Westerplatte          

w Mrągowie.  

     Przełom wieków to czas kolejnej ważnej zmiany. Od roku 2000, w związku z reformą administracyjną           

i samorządową, organem prowadzącym szkołę zostało Starostwo Powiatowe  w Mrągowie. 

     W roku 2002, w związku z reformą systemu edukacji, staliśmy się liceum trzyletnim. Do klas pierwszych 

trafili absolwenci gimnazjów. Po raz pierwszy nie było egzaminów wstępnych, a o przyjęciu decydował wynik 

egzaminu gimnazjalnego. 

     Rok szkolny 2004  to kolejna ostatnia „ stara matura”. Od roku 2005 nasi absolwenci, podobnie jak  w całym 

kraju, zdają „ nową maturę”, której część pisemna, przygotowywana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, 

jest sprawdzana zewnętrznie. 

     W roku 2006 odbyły się uroczyste obchody 60- -lecia Liceum. (pamiątkowe zdjęcie na str.16) 

     Od 1 września 2007 roku dyrektorem Liceum jest Sławomir Rudnicki. Podobnie jak poprzednik, nowy 

dyrektor musi borykać się, przede wszystkim, z trudnościami ekonomicznymi. Mimo to,  w latach 2009 - 2011  

udaje się przeprowadzić pierwszy od wielu lat poważny remont polegający  na wymianie dachu i budowie 

parkingu przy szkole. Ponadto  wymieniono na nowe ogrodzenie budynku oraz bramy wjazdowe od strony ulic 
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Szkolnej  i Piotra Sobczyńskiego. Przeprowadzony również został remont generalny sali gimnastycznej 

(wymiana podłogi i oświetlenia). Marzy nam się jeszcze termomodernizacja budynku. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 Problemem szkoły są jednak nie tylko trudności ekonomiczne. W ostatnich latach gimnazja kończą roczniki      

„niżu demograficznego”. Staramy się więc (uczniowie  i nauczyciele) zachęcać gimnazjalistów do nauki właśnie 

u nas. Tym co daje nam przewagę nad innymi szkołami mrągowskimi, jest bardzo wysoka ( ponad 90%) 

zawalność egzaminu maturalnego. Warto w tym miejscu dodać, że w ostatnich dwóch latach około 85 % 

absolwentów, którzy zdali egzamin maturalny, studiuje na stacjonarnych uczelniach publicznych. 

     W wyniku kolejnej reformy systemu edukacji, w roku 2012 do klas pierwszych przyszli uczniowie,        

którzy w 2015 roku, zdawali kolejną „nową maturę”. Tak jak w przypadku wcześniejszych reform, z tą też sobie 

poradziliśmy. Zmieniła się podstawa programowa i formuła ustnego egzaminu z języka polskiego. 

    W październiku 2011 roku podpisane zostało porozumienie o nawiązaniu współpracy między naszą szkołą     

a szkołą w Święcianach na Litwie. Każdego roku gościmy się wzajemnie w naszych miastach, poznajemy nasze 

regiony i kraje. We wrześniu kolejny raz gościć będziemy młodzież i nauczycieli  z Litwy. 

 

 

W latach 2013 – 2014 Liceum nawiązało współpracę z Akademią Obrony Narodowej    w Warszawie 

oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Olsztynie. Dzięki temu nauczyciele naszej szkoły: 

Agnieszka Masal i Jarosław Kobus opracowali, przy pomocy tych instytucji, innowacje pedagogiczne, które są 

ewenementem w skali nie tylko województwa, ale i kraju. 
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 W maju 2016 roku wydany został nakładem AON    w Warszawie nowatorski podręcznik do nauczania 

przedmiotu bezpieczeństwo państwa, z którego korzystać będą uczniowie klasy inżynieryjno-obronnej.  

 

Od 3. lat w naszej szkole odbywają się Dni Kultury Języka Polskiego, od 2.lat szkoła współpracuje       

z Radą Języka Polskiego. Efektem tej współpracy  są   prelekcje  i warsztaty językowe, prowadzone dla uczniów 

i nauczycieli przez znanych językoznawców,  dr hab. Katarzynę Kłosińską i dr Agatę Hącię  oraz udział naszych 

uczniów w obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego organizowanych w Pałacu Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

    W bieżącym roku nasza szkoła, dzięki staraniom Małgorzaty Zielińskiej- wicedyrektor szkoły, została 

zaproszona jako współorganizator do udziału  w projekcie realizowanym przez Fundację Wojciecha Pszoniaka   

„ Kurtyna w górę”. 

    W dniach 9 – 11 czerwca 2016 roku  miały miejsce w Mrągowie (w naszej szkole  i w Centrum Kultury          

i Turystyki) „Dni z ojczystym w Mrągowie. {Nie} zapomniane słowa” z udziałem,  znawców i miłośników 

mowy polskiej - językoznawcami, dziennikarzami, pisarzami i artystami ( między innymi z: Sylwią Chutnik, 

Katarzyną Enerlich, Agatą Hącią, Katarzyną Kłosińską, , Wojciechem Malajkatem, Marcinem Mellerem, 

Wojciechem Pszoniakiem, Małgorzatą Zielińską). W tym niezwykle udanym przedsięwzięciu uczestniczyło 

wielu uczniów, nauczycieli i mieszkańców naszego miasta. 
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    O organizowanych przez naszą szkolę imprezach, spotkaniach i wszelkich innych inicjatywach  i działaniach 

informujemy na bieżąco na naszej stronie internetowej (www.lo1.mragowo.pl). 

 

    Tak, w największym skrócie, wyglądało nasze siedemdziesiąt lat. W tym czasie szkołę ukończyło ponad 6740.  

uczniów, których uczyło 240.  nauczycieli. Aż 39. byłych i uczących dziś nauczycieli to nasi absolwenci.   

 

    W okresie minionych dziesięciu lat uczniowie I LO w Mrągowie odnotowali szereg znaczących sukcesów. 

Oto niektóre z nich: 

 

 Patrycja Żegleń została finalistką XL Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2010 r.); 

 Paulina Dziamałek została finalistką XXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (2009 r.);  

 Dawid Pilch został finalistą Olimpiady Filozoficznej (2010 r.); 

 Julia Grzywna zajęła IV miejsce w XXXVII Międzynarodowym Konkursie Krasomówczym”             

w Golubiu – Dobrzyniu (2008 r.); 

 Wojciech Jurek, Dawid Pilch zajęli I miejsce w etapie wojewódzkim XXI Ogólnopolskiego Konkursu 

Wiedzy o Filmie i VI miejsce w finale centralnym tego konkursu (2010); 

 Martyna Dąbrowska, Kamil Panuś, Korneliusz Zyśk zajęli I miejsce w województwie                       

i XIII miejsce  w Polsce w Ogólnopolskim Turnieju Motoryzacyjnym (2012 r.); 

 Mateusz Musiejuk – dwukrotnie, Joanna Gadomska, Renata Kuriata, Anna Ordyszewska, Milena 

Szewczyk, Adam Belniak, Michał Łukszo, Mateusz Olbryś, Mateusz Tarasewicz, Zachariasz Strus 

zostali laureatami Konkursu Chemicznego Politechniki Gdańskiej „Wygraj Indeks”                              

(w latach 2008 – 2014); 

  Filip Matwiejczuk był finalistą VI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej (2014 r.); 

 Adam Belniak, Piotr Werner, Zachariasz Strus zajęli I miejsce w XIII Wojewódzkim Turnieju 

Fizycznym (2013 r.); 

 Adam Belniak, Paweł Sternicki, Zachariasz Strus zajęli I miejsce w XIV Wojewódzkim Turnieju 

Fizycznym (2014 r.); 

 Dominika Brodzik, Klaudia Filipiak, Gaja Parda zajęły I i II miejsce w XXIII i XXIV 

Wojewódzkim Turnieju Astronomicznym (2015 i 2016 r.); 

 Anna Kur, Tomasz Chodkowski, Maciej Malajkat, Eliza Bengowska – dwukrotnie, Bartosz Zapert 

- dwokrotnie, Aleksandra Podgórska, Anna Rossa – dwukrotnie otrzymali Stypendium Prezesa Rady 

Ministrów (w latach 2006 – 2016); 

 Michał Morgaś – dwukrotnie otrzymał Stypendium Ministra Edukacji Narodowej (w latach 2008, 

2009)       za wybitne osiągnięcia sportowe; 

 drużyna dziewcząt zajęła dwukrotnie IV miejsce w mistrzostwach województwa w piłce ręcznej                    

(w latach 2015, 2016); 

 drużyna chłopców zajęła dwukrotnie IV miejsce w mistrzostwach województwa w piłce siatkowej                 

(w latach 2010, 2014); 

 Tomasz Morgaś zajął dwukrotnie I miejsce w mistrzostwach województwa w lekkiej atletyce                    

(bieg na 100  i 200 metrów w latach 2008, 2009); 

 drużyna chłopców została drużynowym wicemistrzem województwa w lekkiej atletyce (2009 r.); 

 Martyna Rynkiewicz zdobyła srebrny medal Halowych Mistrzostw  Polski Juniorów  w jeździectwie - 

skoki przez przeszkody (2016 r.) i jest Reprezentantką Polski 

 

 

 

 

 

Jarosław Kobus, Sławomir Rudnicki  


