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W sobot´, 20
wrzeÊnia, II Liceum
Ogólnokszta∏càce
im. M. Kopernika
czeka wielkie
Êwi´to. To 20.
rocznica. Mimo ˝e
w porównaniu
do innych
g∏ogowskich szkó∏
„dwójka” jest
jeszcze m∏oda,
wielu jej
absolwentów nie
wyobra˝a sobie
dziÊ, by mog∏o si´
uczyç gdzie indziej

Grażyna Szyszka

O
d ubiegłego roku dyrekto-
rem jest Tomasz Kuziak.
– Przejąłem schedę

po Romanie Bochanyszu, czło-
wieku, który oddał wiele serca
tej szkole i wiele dla niej zrobił
– przyznaje. – Staram się konty-
nuować rozpoczęte już działa-
nia, ale też ciągle poprawiać wa-
runki do pracy i nauki. 

Na absolwentów czeka mię-
dzy innymi odnowiona elewa-
cja szkoły, nowy płot i fragment
placu wyłożonego polbrukiem.
Na kilka dni przed zjazdem pra-
ce remontowe szły pełną parą.
A w sobotę, podczas uroczysto-
ści, przy ogrodzeniu szkoły zo-
stanie posadzonych 20 młodych
dębów. 

Ale szkoła to nie tylko mury.
To przede wszystkim ludzie,

którzy w niej i pracowali i uczyli
się. Swój udział w zjeździe za-
powiedziało ponad 300 osób.
Jak wspominają ją po latach?
• Roman Bochanysz, 

były dyrektor II LO 
– Dla mnie II LO to przede

wszystkim najlepszy okres w ży-
ciu zawodowym. Na początku
lat 90. wdrażaliśmy pierwsze
w województwie legnickim kla-
sy autorskie, których absolwenci
osiągali zadziwiająco wysokie
wyniki w nauce. Dzisiaj wielu
z nich to nawet pracownicy na-
ukowi wyższych uczelni i specja-
liści szczególnie poszukiwani
na rynku. W drugiej połowie
lat 90. pod wpływem nadciąga-
jącej reformy systemu edukacji
znowu jako pierwsi wdrożyli-
śmy System Indywidualnego
Profilowania. Ten system na ra-
zie nie ma sobie równych i obec-

nie wiele szkół się na niego prze-
stawia. Niezwykle ważne było
też uruchomienie w 1998 roku
Obserwatorium Astronomiczne-
go, którego wyniki pracy są pre-
zentowane na międzynarodo-
wych konferencjach nauczycieli
i wzbudzają podziw w wielu
krajach. Dzięki obserwatorium
słyszeli już o nas w Hiszpanii,
Rosji, USA, Szwajcarii, Francji
i Bóg wie gdzie jeszcze. Teraz
po latach jednak na pierwszą
myśl o szkole przychodzi mi ta
rzesza prawie trzech tysięcy ab-
solwentów, którzy znaleźli wa-
runki do własnego rozwoju, są
dzisiaj specjalistami w wielu
dziedzinach, szczęśliwymi ludź-
mi, którzy tęsknią za tamtymi
czasami. Widać to chociażby po-
przez ich aktywność w portalu
Nasza-klasa, gdzie nadal żyją
wspomnieniami dawnych lat.

No i oczywiście nauczyciele, któ-
rych zaangażowanie w sprawy
szkoły zawsze przerastało tzw.
poziom średni. A liceum odwie-
dzało wielu dyrektorów i na-
uczycieli szkół zagranicznych
współpracujących z nami, oczy-
wiście władze świeckie i kościel-
ne wysokiej rangi. Do ważnych
osób należeli też rodzice, bo
do naszej szkoły chodziły dzieci
wszystkich dotychczasowych
starostów, dwóch kolejnych pre-
zydentów miasta, wójtów, po-
słów na Sejm i wielu innych
„ważniaków” w tym dobrym
znaczeniu. 

Uczniowie są najlepszymi ob-
serwatorami rzeczywistości
i na na temat każdego nauczy-
ciela krążyły różne legendy. Je-
śli chodzi o mnie to byłem np.
Król Lew albo DJ-Roman. Mile
wspominam też skecze o moim
polonezie, którym jeździłem kil-
kanaście lat. To była kopalnia
pomysłów dla humanistów bar-
dziej wyluzowanych. 
• Robert Migdał, szef działu

Opinie i wydań magazyno-
wych dziennika „Polska
– Gazeta Wrocławska”.
– Gdybym nie poszedł

do II LO w Głogowie, to nie po-
znałbym mojej żony, nie został-
bym ojcem chrzestnym i dzisiaj
nie miałbym grupy przyjaciół.

Rok 1991. Początek. Większy
luz niż w skostniałym I LO. Lu-
dzie pełni energii. Trafiłem
do klasy ogólnej: czterech chło-
paków, reszta z prawie 30-stki
to dziewczyny. 

W „dwójce” zawarłem przy-
jaźnie i znajomości, które prze-

trwały do dzisiaj. Choć minę-
ło 17 lat, spotykamy się w week-
endy (i od święta), odwiedzamy
się, choć mieszkamy w różnych
miastach i różnych krajach. Byli-
śmy na swoich ślubach, wese-
lach, cieszyliśmy się z narodzin
dzieci. 

Dzięki „dwójce” poznałem,
choć pośrednio, swoją żonę.
Moje szkolne koleżanki poszły
studiować język francuski w Le-
gnicy. Na pierwszym roku
dziewczyny mieszkały pokój
w pokój z Olą, moją przyszłą żo-
ną. Na weekendy, gdy zjeżdżali-
śmy ze studiów do Głogowa,
opowiadały mi o Oli, potem za-
częły ją zapraszać na wspólne
imprezy i... zaiskrzyło (w grud-
niu będziemy świętować szóstą
rocznicę ślubu).

Dzięki „dwójce” zostałem oj-
cem chrzestnym świetnego
chłopczyka: mądrego i pełnego
energii jak jego mama Dorota
Gbiorczyk (dziś Gbiorczyk-
-Wac), moja szkolna przyjaciół-
ka, która wzięła mnie na ojca
chrzestnego swojego pierwsze-
go synka. 

„Dwójka” to też świetni na-
uczyciele. Nie wymienię wszyst-
kich, bo by miejsca nie wystar-
czyło. Pani Krystyna Zawadzka
(dzięki pani Krysiu za cudowne
obozy wędrowne nad morzem
i w górach), Ewa Jeleń (znajo-
mość języka francuskiego bar-
dzo przydała się w życiu), Marek
Sienkiewicz (za zarażenie cieka-
wością świata. To dzięki Panu
poszedłem studiować nauki po-
lityczne), Marian Mojszczak
(ukłony za to, że nie dręczył

mnie Pan matematyką, bo do-
brze Pan wiedział, że 2+2=4 to
kres moich możliwości), Krzysz-
tof Iwański (duży plus za odwa-
gę, że dał nam Pan do ręki broń
na zajęciach z Przysposobienia
Obronnego, mimo że ostrzelali-
śmy jego fiacika 126p). 

Ale nie tylko nauczyciele. Bo
„dwójka” to też kultowa pielę-
gniarka, pani Aniela, no i pani
Ala Szymańska, szefowa biblio-
teki w podziemiach, która dość
często porzucała biblioteczne
karty i ruszała z nami na wy-
cieczki po górach. •

JAK ZAMIEŚCIĆ ŻYCZENIA
Zrób niespodziankę swoim najbliższym 
i znajomym! Złóż im życzenia z okazji
urodzin, imienin, narodzin dziecka,
rocznicy ślubu czy innej uroczystości
za naszym pośrednictwem. Jak to
zrobić? Wystarczy zadzwonić do naszej
redakcji w godz. 8–16 pod numer
telefonu 076-833-20-65 lub złożyć
gotowy tekst w redakcji przy ul. Jedności
Robotniczej 39. 

Życzenia
Zdrowia, szczęścia, pomyślności,

a w dniu imienin dom pełen gości.

Tego właśnie Tobie BOGUSIU

życzymy i z całego serca pragniemy,

abyś zdrowa była i swe marzenia

spełniła. Kochający mąż Mirek

z córką Wiesią i synem Maciusiem. 

yyy

MIROSŁAWIE I KRZYSZTOFOWI

KRUSZKOWSKIM, z okazji 16.

rocznicy ślubu, moc

najserdeczniejszych życzeń, dużo

zdrowia i błogosławieństwa bożego

życzą rodzice.

yyy

Naszemu synkowi MARIUSZKOWI

LISTKOWSKIEMU, z okazji 4.

urodzin, dużo zdrówka i szczęścia,

a przede wszystkim uśmiechu

każdego dnia życzą rodzice,

dziadkowie i ciocia Mirka z rodziną.

yyy

TYMOTEUSZOWI

ZWOTKOWSKIEMU, dostojnemu

jubilatowi, z okazji 81. urodzin moc

najserdeczniejszych życzeń przesyłają

kochające wnuki – Zuzanna, Wanda

i Aleksander. Bardzo Ciebie dziadku

kochamy!

yyy

Z okazji 18. urodzin MICHALINY

WIŃCZYCKIEJ, najgorętsze życzenia

na świecie, aby dorosłe życie

przyniosło tylko dobre chwile, abyś

zdrowa była i swoje marzenia

spełniła. Jesteś naszym największym

skarbem i kochamy Ciebie nad życie.

Pamiętaj, że zawsze na nas możesz

liczyć – rodzice wraz z dziadkami

i Cyprian. 

yyy

PLOTKI I PLOTECZKI

Wojtuś Koliński synek Arlety i Macieja z Głogowa.

Urodził się 8 września 2008 roku o godz. 16.10.

Ważył 3500 g i miał 55 cm. 

Jaś Kosmalski, synek Joanny i Marcina

z Głogowa. Przyszedł na świat 8 września 2008

roku o godz. 13.30. Ważył 3250 g i miał 54 cm. 

Miłosz Przytulski, synek Eweliny i Sebastiana

z Serbów. Urodził się 7 września 2008 roku

o godz. 2.50. Ważył 3150 g i miał 54 cm. 

Patryk Piotrowski synek Magdaleny i Pawła

z Głogowa. Przyszedł na świat 5 września 2008

roku o godz. 9.30. Ważył 3400 g i miał 57 cm. (JAŚ)
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Najmłodsze liceum w Głogowie kończy 20 lat. Z tej okazji w sobotę absolwenci poszczególnych roczników posadzą młode dęby

Cudowne lata w ogólniaku
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Rok 1991 – klasa IV c z dyrektorem i jednocześnie wychowawcą Romanem Bochanyszem.

SZKOŁA W PIGUŁCE

Historia II LO zaczyna się 1 września 1988 r. Naukę rozpoczęło w nim
ponad dwustu uczniów. Trzy klasy drugie, („przerzucone z I LO”) i cztery
klasy pierwsze. Równolegle naukę kontynuowały klasy siódme i ósme
likwidowanej sukcesywnie Szkoły Podstawowej Nr 3. Dyrektorem został
Ryszard Gola (nauczyciel historii), a jego zastępcą Józef Wilczak
(nauczyciel muzyki). W ciągu 20 lat w szkole pracowało 93 nauczycieli,
a ukończyło ją 2511 absolwentów.

GŁOGOWSKIE PLACE I ULICE (66)

Bardzo krótko
w Nosocicach

Tolerancja 
to podstawa

W
jednym z głogowskich pubów
gwałtownie zaczęły spadać ob-

roty. Jak mówią bywalcy lokalu, klien-
ci zaczęli omijać to miejsce z powodu
barmana, który nie dość, że jest nie-
miły, to jeszcze odstrasza ludzi swoim
wyglądem.

– Facet ma braki w uzębieniu i kie-
dy otworzy usta, wygląda to ohydnie
– komentują młodzi głogowianie, któ-
rzy przywiązują wagę do estetyki wy-
glądu.

My jesteśmy mniej wrażliwi i apelu-
jemy o tolerancję, gdyż ludzie mają
różne felery. 

Wyzwolone 
mężatki

P
oważny kryzys małżeński przeży-
wa para znanych głogowian.

W tym przypadku „rogi” przyprawiła
mężowi żona. 

– On ją zaniedbywał i myślał tylko
o firmie i interesach – mówi znajoma
rodziny. – Wcale się nie dziwię, że
miała dosyć siedzenia w złotej klatce.
Ja też szukałabym czułości i zaintere-
sowania u kogoś innego – wyznaje
bez skrupułów nasza informatorka.

Jak widać głogowianki są coraz
bardziej wyzwolone, ale czy na pew-
no wyjdzie im to na dobre?

Żołądek tego
nie wytrzymał

Ź
le się dzieje także w małżeństwie
syna znanej w mieście rodzinie le-

karzy. Od kilku dni syn wprowadził
się do rodziców, a po ilości walizek
można wnioskować, że planuje u nich
dłuższy pobyt.

Ponoć żona wyrzuciła go z domu,
po tym jak dowiedziała się, że mąż co-
dziennie jeździ do rodziców na obiad-
ki, bo te, które ona gotowała, mu nie
smakowały – zdradza powód konflik-
tu gosposia medyków.

Niestety, przesolona zupa już nie-
jedną miłość zabiła, może więc trzeba
młode żony wysłać na kursy gastrono-
miczne?
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U
lica Krótka zlokalizowana
jest między ul. Dolną i Aka-

cjową na osiedlu Nosocice.
Dawniej była to podgłogowska
wieś. 

– Przed wojną Krótka nosiła
nazwę Adalbertstrasse – mówi
Rafael Rokaszewicz, prezes
Towarzystwa Ziemi Głogow-
skiej. 

Ulica rzeczywiście nie ma
imponujących rozmiarów – za-
ledwie 171 m długości. Na sta-
łe mieszka tu 41 głogowian.
Za to można nazwać ją oazą
spokoju i ciszy. Ulicą Krótką

można dojść na zielone tereny
wałów przeciwpowodziowych
nad rzeką Czarną, gdzie często
odbywają się imprezy plenero-
we. 

Z Krótkiej dość łatwo można
dojechać do centrum miasta.
Znajduje się kilkadziesiąt me-
trów od ul. Rudnowskiej, głów-
nej ulicy osiedla. Niestety, jak
większość uliczek na osiedlu
Nosocice, jej nawierzchnia jest
w opłakanym stanie. 

W następnym „Tygodniku
Głogowskim” – ulica Krzemie-
niecka. (CH)

Ulicą Krótką możemy
dojść do wałów

nad rzeką Czarną.

Z FORUM KLASY A (1991 -1995) NA NASZA-KLASA.PL

j Pamiętacie, jak mieliśmy kartkówkę z geograf. i Pani Zawadzka zapomniała kartek zebrać... albo nasz mecz

piłki nożnej na boisku. Skończyło się na obdartych kolanach i wcześniej zakończonej lekcji. Tak się

wydzierałyśmy, że nikt nie mógł lekcji prowadzić... miłe czasy.

j A pamiętacie lekcję strzelania na PO?: – „Wstrzymać ogień! Muszę przestawić samochód...”:-)

j Pamiętam jak na PO koleś oddawał mi sprawdzian i był cały pognieciony, a on mnie przepraszał i powiedział:

– „Przepraszam, ale mój mały się do niego dobrał” – pamiętacie z czym nam się to od razu skojarzyło – w tym

wieku wszystko kojarzyło się z jednym. Pamiętam też, ze mówiliśmy na niego Michael Jackson, ale powodu już

nie pamiętam.

j Pamiętacie pewnie lekcje polskiego u p. Romańskiej. Siedzieliśmy w ławkach w koło (totalny odlot

co?). I pewnego razu mieliśmy z Colinsem plan napicia się po lekcjach. Colins siedział obok mnie i jak kładł

plecak na podłogę to wyturlał mu się „jabol” na środek sali:)))) Nie wiem czy Pani Psor zauważyła czy nie, ale

nic nie powiedziała. Całe życie przeleciało mi wtedy przed oczami:))))).

j A pamiętacie P. Kluchę (te jego boskie niebieskie skarpety i sandałki i odkryte łydki – westchnienie dziewczyn)

– rzucał książką od historii na podłogę, stawał nad nią i mówił: – „Na historię trzeba patrzeć z góry”.

Klasa b z rocznika 1989-93. 


