Historia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
w Rawiczu
Początki rawickiego gimnazjum sięgają okresu dwudziestolecia międzywojennego. Naukę rozpoczęto
15 kwietnia 1920 roku. Początkowo szkoła przeznaczona była tylko dla młodzieży męskiej. W 1924 roku
powstało Towarzystwo Prywatnego Gimnazjum w Rawiczu, które uruchomiło szkołę żeńską. Na przełomie
1929/30 r. obydwie placówki zostały połączone w szkołę koedukacyjną. W wyniku reformy oświaty
przeprowadzonej przez ministra Janusza Jędrzejewicza, która objęła również rawicką placówkę, szkołę
średnią tworzyły: 4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum. W 1936 roku taka szkoła zaczęła funkcjonować
w Rawiczu. W okresie międzywojennym funkcję dyrektora pełnili kolejno: Stanisław Sutkowski, Marcin
Gołąb, Tomasz Maślak.
Ożywioną działalność w szkole prowadziły: drużyna sportowa „Sagitta” pod kierunkiem Kazimierza
Cepurskiego oraz drużyna harcerska kierowana przez phm K.Fabisia. W dwudziestoleciu międzywojennym
Gimnazjum i Liceum ukończyło 309 absolwentów.
Wybuch II wojny światowej brutalnie przerwał ciągłość polskiego szkolnictwa, ale młodzież uczyła się
konspiracyjnie.
Wznowienie działalności rawickiej szkoły średniej nastąpiło 8 marca 1945 r. Tego dnia odbyło się posiedzenie
Rady Pedagogicznej Gimnazjum i Liceum w Rawiczu. Funkcję dyrektora objął M. Heimrath. W 1948 r.
siedzibą szkoły został budynek dawnego Seminarium Nauczycielskiego, gdzie szkoła mieści się do dzisiaj –
przed II wojną światową siedzibą szkoły był budynek obecnej SP nr 3.

W roku szkolnym 1948/49 dokonano reformy systemu szkolnictwa, która polegała na stworzeniu jednolitej
szkoły stopnia podstawowego i licealnego. Jedenastoletnia szkoła ogólnokształcąca obejmowała 7-letnią
obowiązkową szkołę powszechną i 4-letnie liceum, oparte na zasadzie dobrowolności.
W pierwszych latach po wojnie funkcję dyrektora pełnili kolejno: M. Heimrath, T. Maślak, K. Jankowska.
Wprowadzenie bezpłatnego nauczania oraz migracje ludności powodowały zwiększenie się liczby uczniów,
w tym pochodzących z okolic Rawicza. W trosce o dobro młodzieży uruchomiono internat w budynku dawnej
szkoły niemieckiej przy obecnej ulicy Wały Jarosława Dąbrowskiego 2.
W latach sześćdziesiątych, przy stałym wzroście liczby uczniów i tych samych warunkach lokalowych,
utrzymanie szkoły stopnia podstawowego i licealnego okazało się niemożliwe. Z początkiem roku szkolnego
1964/65 dokonano oddzielenia klas podstawowych od licealnych. Klasy podstawowe przeniesiono do Szkoły
Podstawowej nr 4. Licea, w tym rawickie, rozpoczęły realizację własnego programu na podbudowie 8-letniej
szkoły podstawowej. Dyrektorem Liceum w Rawiczu była wówczas mgr Krystyna Jankowska.
Dynamiczne zmiany zaszły w latach siedemdziesiątych. W roku szkolnego 1973/74 dyrektorem Liceum
Ogólnokształcącego został mgr Eugeniusz Kopczyński. Ten rok, okazał się szczytowym pod względem liczby
uczniów. Uczęszczało wówczas do szkoły 735 uczniów i pracowało 36 nauczycieli. Poziom wyposażenia
szkoły w pomoce i środki dydaktyczne był na tyle wystarczający, że umożliwił wprowadzenie nauczania
w klasach profilowanych. Dodatkowo młodzież mogła rozwijać się poprzez uczestnictwo w zajęciach kół
przedmiotowych oraz pracę w różnych organizacjach. Ważną rolę w rozwoju kultury szkolnej spełniała
„Koniugacja”. Nazwę tę przyjęła najpierw Grupa Teatralna prowadzona wspólnie przez Mariana Przybyła
i Henryka Pawłowskiego, później – zespoły poezji śpiewanej, grupa redakcyjna, obecnie – stowarzyszenie
Ruch Artystyczny „Koniugacja”. Wytężona praca nauczycieli i uczniów przełożyła się na sukcesy odniesione
w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Astronomicznej, Artystycznej i Języka Francuskiego. Nowością
pracy wychowawczej rawickiego liceum stał się udział w pracach UNESCO, agendy ONZ do spraw oświaty,
nauki i kultury.

W 1980 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia połączona z obchodami 60-lecia jej funkcjonowania.
Pod koniec lat siedemdziesiątych, w związku z zapowiedzianą reformą i niżem demograficznym, władze
oświatowe zalecały tworzenie zespołów szkół ogólnokształcących. Taki zespół powstał 01 sierpnia 1980 roku
również w Rawiczu. Obejmował 16 klas Liceum Ogólnokształcącego i 9 klas Szkoły Podstawowej nr 6.
Obowiązki dyrektora nowej placówki objął dotychczasowy dyrektor liceum - mgr Eugeniusz Kopczyński.
W latach osiemdziesiątych, mimo trudności z jakimi borykało się polskie szkolnictwo, determinacja dyrekcji
i nauczycieli przyczyniła się do efektywnej realizacji programu dydaktycznego, czego wyrazem były
m.in. sukcesy w Olimpiadzie Biologicznej.
Dnia 27 kwietnia 1985 roku odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym doniosła uroczystość wręczenia szkole
sztandaru.
W roku 1989 dokonały się w naszym kraju wielkie zmiany polityczne i społeczne, które nie pozostały bez
wpływu na rozwój szkolnictwa. Pod kierunkiem dyrekcji szkoły, najpierw mgr Andrzeja Maya, następnie
mgr Barbary Igielskiej i mgr Piotra Domanieckiego wprowadzono nowe rozwiązania - m.in. w miejsce
dotychczas obowiązujących profili kształcenia wprowadzono zajęcia fakultatywne, wybierane przez
uczniów w trzecim i czwartym roku nauki. Do zadań stałych realizowanych w liceum należały wykłady
pracowników naukowych wyższych uczelni, udział młodzieży w konkursach i imprezach proponowanych
przez UNESCO oraz olimpiadach. Rezultatem tych działań były wysokie wyniki osiągane przez uczniów
w pracy lekcyjnej oraz sukcesy w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego, Historycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym, Biologicznej oraz licznych konkursach przedmiotowych, tematycznych i artystycznych.
31 sierpnia 1991 r. nastąpiła likwidacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawiczu i od 1 1 września
ponownie zaczęły funkcjonować, jako samodzielne placówki, Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Liceum
Ogólnokształcące. Od 01 września 1994 r. pełna nazwa szkoły brzmi: I Liceum Ogólnokształcące

im. Jarosława Dąbrowskiego. 12 października 1996 r. uroczyście obchodzono 75-lecie rawickiego Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcącego.
W 2002 r. naukę w I LO rozpoczęli pierwsi absolwenci gimnazjów, którzy po trzech latach wytężonej pracy
przystąpili do nowego typu egzaminu maturalnego. Zmiana struktury polskiego szkolnictwa wymusiła
zastosowanie nowych oddziaływań pedagogicznych oraz metod nauczania, co zaowocowało dobrymi
wynikami na maturze, a także większą aktywnością młodzieży w pracy pozalekcyjnej.
W latach 2002-2003 szkoła uczestniczyła w Międzynarodowym Programie Sokrates – Comenius pod hasłem:
„Obcy i to co obce w naszym kraju”. W projekcie uczestniczyły również szkoły z Belgii, Holandii, Niemiec
i Austrii.
W 2006 r. dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego została mgr Jolanta Hryniowska, która na stanowisko
wicedyrektora powołała mgr Katarzynę Chromicz. Pod ich kierownictwem szkoła aktywnie włączała się
w realizację różnych programów i projektów oraz odnotowała kolejne sukcesy w pracy dydaktycznej.
Uczniowie I LO uzyskali tytuł Laureata Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz Olimpiady
Historycznej, byli Finalistami Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej oraz Misyjnej Olimpiady Znajomości
Afryki. Dwukrotnie zdobyli Nagrodę Młodzieżową Akademii Heskiej, zasiadali w ławach poselskich podczas
obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży, a także zdobywali najwyższe laury w konkursach przedmiotowych,
tematycznych, artystycznych oraz zawodach sportowych, także na szczeblu ogólnopolskim. Szczególnym
osiągnięciem było przyznanie w roku 2007 uczennicy Nastazji Lisek Stypendium Ministra Edukacji
Narodowej. W latach 2006-2012 w ramach Ogólnopolskiego Programu „Śpiewająca Polska” działał w szkole
Chór Kameralny, a w 2007 r. realizowane były projekty edukacyjne w ramach programu E–Szkoła
Wielkopolska pod patronatem UAM w Poznaniu.
Wyjątkowym wydarzeniem w życiu szkoły w roku 2009 było spotkanie z absolwentką I LO –
Anitą Włodarczyk, mistrzynią świata w rzucie młotem z 2009 r., oraz rekordzistką świata. W roku 2012

Anita Włodarczyk ponownie odwiedziła szkołę, dzieląc się wrażeniami po zdobyciu srebrnego medalu
na Olimpiadzie w Londynie.
23 października 2010 roku niezwykle uroczyście obchodzono jubileusz 90 – lecia szkoły.
W 2011 roku funkcję dyrektora szkoły objęła mgr Łucja Dera, a stanowisko wicedyrektora zostało
powierzone mgr Jackowi Niemczynowskiemu.
W 2011 roku ukończono budowę nowej sali sportowej, a w 2016 r. oddano do użytku wielofunkcyjne boisko
sportowe. Systematycznie dostosowywano klasopracownie do aktualnych potrzeb. Otwarto nowoczesną
pracownię chemiczną oraz matematyczno- fizyczną – pełniącą również funkcję sali audiowizualnej.
Zmodernizowano pracownię komputerową. Szkoła wyposażona została w nowoczesne technologie
informacyjne i komunikacyjne – strefa WiFi, platforma e-learning. W 2012 roku zaczęto w szkole wdrażać
dziennik elektroniczny i od roku szkolnego 2012/2013 e-dziennik zastąpił dotychczasowe dzienniki
papierowe.
14 października 2012 roku podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej odsłonięto tablicę
upamiętniającą Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie, które istniało w murach naszego Liceum
w latach 1920 - 1935.
29 kwietnia 2014 r. odbyła się debata „Europa w naszych oczach” zorganizowana z okazji 10 rocznicy
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Gościem honorowym była posłanka Krystyna Łybacka, Minister
Edukacji Narodowej i Sportu w latach 2001 – 2004, absolwentka naszego liceum.
W 2014 roku liceum nawiązało współpracę z St-Ursula-Gymnasium w Attendorn w Niemczech,
co zapoczątkowało wymianę młodzieży. W ostatnich latach licealiści uczestniczyli także w wycieczkach
zagranicznych do Paryża, Berlina, Londynu, Włoch i na Lazurowe Wybrzeże.

Pod nowym kierownictwem szkoła kontynuowała współpracę ze środowiskiem naukowym wyższych uczelni
i Polską Akademią Nauk. Pod ich patronatem realizowano projekty: Matematyka Reaktywacja, Uniwersytet
w Twojej Szkole, Akademia Talentów Przyrodniczych. Realizowano także projekty współfinansowane przez
Unię Europejską, m.in. Wzorowy Uczeń, Szkoła Sukcesu, Rekiny Przedsiębiorczości, Ekonomia w praktyce.
W gmachu liceum miały miejsce spotkania z pracownikami naukowymi z Poznania i Wrocławia, ponadto
uczniowie wyjeżdżali na wykłady i warsztaty na wyższe uczelnie. W okresie tym uczniowie liceum osiągnęli
znaczące sukcesy w: Ogólnopolskiej Olimpiadzie Filozoficznej, Ogólnopolskim Konkursie Historycznym
„Losy bliskich i losy dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989, Ogólnopolskim Konkursie „Żołnierze
Wyklęci- Bohaterowie Niezłomni”, X konkursie Wiedzy o Antyku oraz Gnieźnieńskich Igrzyskach
Akademickich z Wiedzy o Cywilizacji Zachodnioeuropejskiej. Szkoła kontynuowała również
osiemdziesięcioletnie tradycje Szkolnego Klubu Sportowego SAGITTA. W latach od 2012 do 2016
powołania do kadry narodowej w różnych dyscyplinach otrzymało pięcioro uczniów naszej szkoły. Wielkim
osiągnięciem uczniów było również samodzielne skonstruowanie drukarek 3D.
Potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia i osiąganych sukcesów było dwukrotne (w 2013 i 2015 roku)
otrzymanie przez I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu tytułu BRĄZOWEJ SZKOŁY w prestiżowym
rankingu najlepszych liceów w Polsce.
We wrześniu 2016 r., w związku z decyzją władz Starostwa Powiatowego w Rawiczu, uczniowie
i nauczyciele z Zespołu Szkół nr 3 im. Rawickiego Korpusu Kadetów w Rawiczu zostali przeniesieni do
I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu.
Dyrektorem Szkoły na kolejną kadencję została Łucja Dera, która powierzyła stanowiska wicedyrektorów
Elżbiecie Jagodzińskiej i Jackowi Niemczynowskiemu.
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