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 UZASADNIENIE UCHWAŁY 

 60 rocznica istnienia I Liceum Ogólnokształcącego to odpowiedni moment aby 
uhonorować szkołę tytułem „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”, miasta, którego historia 
nierozerwalnie związana jest z dziejami tej szkoły. 

Inauguracja roku szkolnego 1945/46 w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym nastąpiła 
1 października 1945 r. Rozpoczęła się  uroczystą mszą  świętą  w Kościele Aniołów 
Stróżów, na zakończenie której  odśpiewano rotę. Ta inauguracja roku szkolnego miała 
wartość symboliczną, bowiem klimat wychowawczy szkoły, przez 60 lat jej istnienia, 
zawsze przesiąknięty był ogromnym  patriotyzmem, umiłowaniem prawdy, poczuciem 
sprawiedliwości i szacunkiem dla wiedzy. W  szkole uczyli się wspólnie ekspatrianci z 
Kresów, repatrianci z Francji, autochtoni a także dawni mieszkańcy Warszawy, 
Wielkopolski, Kieleckiego, Krakowskiego, Śląska. Od samego początku uczono w tej 
szkole tolerancji dla innej narodowości, innego języka i kultury oraz poszanowania 
godności  każdego człowieka. Do 1952 roku funkcjonowały klasy dwujęzyczne z językiem 
wykładowym niemieckim. Uczono także  patriotyzmu do ziem, które stawały się wspólną 
ojczyzną.  

Wolna i niepodległa myśl, mimo ograniczeń politycznych władz państwowych i lokalnych, 
była wszczepiana uczniom, by umieli wybierać te wartości, które gwarantują 
poszanowanie wolności, suwerenności, prawości, sprawiedliwości i godności człowieka. 

W latach osiemdziesiątych szkoła włączyła się w nurt ruchu solidarnościowego. Mimo 
sporów, dyskusji i zawirowań politycznych doskonaliła proces dydaktyczny, zapisywała 
prawdą historyczną „białe plamy”, budowała dumę narodową młodych Polaków.  

W roku szkolnym 1990/91, po pierwszych wolnych wyborach w Polsce, szkoła nie tylko 
nawiązała do najlepszych tradycji I Liceum, ale znacznie je wzbogaciła. Już jesienią 1991 
r. w drodze plebiscytu rozpisanego wśród uczniów i nauczycieli wybrany został patron 
szkoły. 14 października 1991 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Ignacego 
Paderewskiego, która po raz wtóry  miała wartość symbolu. 

 Historia szkoły to wiele osiągnięć tworzonych przez całą społeczność szkolną. Celem 
strategii rozwoju szkoły było i jest kształtowanie  placówki na miarę XXI wieku, przy 
jednoczesnym nawiązaniu do najlepszych  jej tradycji. Szkoła jako pierwsza w regionie, 
już w latach siedemdziesiątych, proponowała swoim uczniom zajęcia fakultatywne, klasy 
profilowane: matematyczno-fizyczne, biologiczno-chemiczne, humanistyczne, naukę 
łaciny i greki. Z jednej strony było to nawiązanie do tradycji przedwojennych liceów, a  z 



drugiej, możliwość skuteczniejszego przygotowania dzieci wałbrzyskich rodzin do matury 
i  egzaminów na wyższe uczelnie, dzięki czemu blisko 90% absolwentów podejmowało 
studia.  Szkoła dysponowała i dysponuje do dziś  bogatą ofertą nauczania nowożytnych  
języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, holenderskiego. 

Transformacja ustrojowa, dokonująca   się w Polsce w 1989 roku, wymagała 
systemowych zmian również w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży. W I LO 
przystąpiono do natychmiastowych reform, co nie było zbyt trudne, bowiem Szkoła 
kształciła i wychowywała – od początku swojego istnienia – w uniwersalnych wartościach 
kultury europejskiej. Głównymi celami, które przed sobą postawiło grono pedagogiczne, 
było przygotowanie swoich uczniów do życia w społeczeństwie obywatelskim i 
społeczeństwie Unii Europejskiej.  Powstała „Koncepcja wychowania” będąca owocem 
pracy zespołu nauczycieli I LO. Zakładała ona personalistyczną wizję człowieka  oraz 
przekonanie o nierozerwalności kształcenia intelektualnego i  wychowania etyczno- 
moralnego.  

 I Liceum Ogólnokształcące zasługuje na miano nowoczesnej placówki, nie tylko z 
powodu bogatej oferty dydaktyczno-wychowawczej, ale również ze względu na 
współpracę z zagranicą i kształceniem językowym. Liceum stało się  równoprawnym 
partnerem szkół zachodnioeuropejskich na długo przed uroczystym wejściem Polski do 
Unii Europejskiej. W roku szkolnym 1977/ 78 placówka uzyskała status liceum 
stowarzyszonego ze szkołami UNESCO. Na początku lat 90, jako w jednej z pierwszych, 
powstał Szkolny Klub Europejski. Nauczyciele włączyli się w organizację konkursu 
przeznaczonego  dla uczniów  szkół ponadpodstawowych, a obejmującego tematykę 
integracji europejskiej i Rady Europy, przygotowując w ten sposób młodzież, nie tylko 
swojej szkoły, do przyszłego aktywnego życia w Unii Europejskiej.  Uczniowie I LO byli w  
Goetheborgu, Berlinie, Strasburgu. Mieli możliwość uczestniczenia w sesjach Parlamentu 
Europejskiego a nawet  zabierania głosu. W ramach współpracy Szkoły  z wałbrzyskim 
Komitetem Europejskim uczniowie brali udział w międzynarodowych konferencjach we 
Francji, Finlandii, Niemczech i posiedzeniach Rady Europy. Poprzez coroczne wyjazdy do 
szkół partnerskich, najpierw do Francji, później Włoch i Niemiec uczniowie zawsze 
promowali  nasze miasto a także doskonalili swoje umiejętności językowe. W szkole od 
2002 roku funkcjonują licealne klasy dwujęzyczne z językiem wykładowym angielskim, 
później dołączyły dwujęzyczne klasy gimnazjalne. Uczniowie uczyli się  matematyki, 
fizyki, chemii, geografii, informatyki po angielsku, by w przyszłości abiturienci liceum 
mogli zdawać międzynarodową maturę bądź studiować w dowolnej uczelni w Europie . 

Sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych, które zaczęto organizować w   latach 
70, stanowią również  bardzo ważny element promujący Wałbrzych, bowiem od 1999 r.  
„Rzeczpospolita” publikuje co roku ranking najlepszych szkół, uwzględniając liczbę 
laureatów oraz finalistów ogólnopolskich olimpiad.  I LO od lat zajmuje w tych 
zestawieniach wysokie miejsce.  

Inną chlubną tradycją szkoły jest zaangażowanie  i wrażliwość społeczna uczniów. Od lat 
sprawują patronat nad niesłyszącymi wychowankami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Nowym Siodle. Są inicjatorami różnego typu akcji charytatywnych, m.in. „I ty możesz 
zostać Świętym Mikołajem”. 

 Dziś I Liceum Ogólnokształcące to  nowoczesna szkoła ucząca równocześnie szacunku 
dla tradycji, pamiętająca o tym, że podstawowym  zadaniem jest wychowanie człowieka, 
który zawsze ma odwagę opowiedzieć się po stronie dobra. Dlatego  motto szkoły brzmi: 
„ Świat jest jeno szkołą szukania: nie oto chodzi, kto dopadnie, ale kto przebieży 
piękniejszą drogą”.  

Nadanie szkole tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”  będzie zwieńczeniem jej 
dotychczasowych osiągnięć i  pracy  jak również potwierdzeniem, iż na przestrzeni 60 lat 
na trwale wpisała się w historię Wałbrzycha, dlatego też podjęcie niniejszej uchwały jest 
zasadne. 

 
 



 
 
 
 
 
 
Aktualne informacje dostępne na stronie internetowej www.1lo.go.pl 

 


