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Liceum w Bolechowie powstało z inicjatywy dyrektora Tłoczni Metali Pressta pana Jerzego
Lenartowskiego. Była to odpowiedź na naturalną potrzebę kształcenia dzieci pracowników
dynamicznie rozwijającej się wówczas fabryki. Od lutego 1991 roku projektem powołania szkoły
średniej kierowali: szef biura Marketingu i Sprzedaży pan Leszek Burchardt i kierownik Biura
Technologicznego pan Jan Kamiński. Na siedzibę szkoły przeznaczono budynek przyzakładowej
przychodni a stołówka przyzakładowa zamieniła się z czasem w salę gimnastyczną. Koszty
wszystkich prac adaptacyjnych poniosła Pressta.
Prace rozpoczęto marcu, a już 10 kwietnia zapadła decyzja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pani
Grażyny Ziółkowskiej o powołaniu do życia Liceum w Bolechowie. Dyrektorem tworzącej się szkoły
została pani Anna Flaczyńska. W czerwcu przeprowadzono pierwsze egzaminy wstępne i od września
trzy klasy pierwsze rozpoczęły naukę. Prace remontowe i adaptacyjne trwały jeszcze przez rok.
Systematycznie przybywało pomieszczeń dydaktycznych. Wiosną 1992 roku przekazano do użytku
salę gimnastyczną.
Pierwsze lata działania szkoły wspominane są przez wszystkich jako czas niezwykły. Następował
ciągły wzrost liczby uczniów a szkoła wzbogacała swoją ofertę edukacyjną. Zajęcia pozalekcyjne,
jazda konna, basen, częste wyjazdy do kina i teatru, śniadania dla wszystkich uczniów, wspólne
wigilie, rodzinna atmosfera – to cech charakteryzujące pierwsze lata szkoły.
W 1995 roku z inicjatywy pani Ewy Pomin nawiązano współpracę ze szkołą w Salem. W roku tym
pierwsi absolwenci zdawali maturę i opuścili mury szkoły.

Ważnym rokiem w historii jest rok 1996. Piątego czerwca szkoła otrzymała imię Generała
Dezyderego Chłapowskiego. Od września szkołą zaczęła kierować pani Elżbieta Łukaszewicz. Z jej
inicjatywy utworzono Liceum dla Dorosłych. Szkołę przekształcono w Zespół Szkół.
01 stycznia 1999 roku organem prowadzącym został Powiat Poznański. Pierwszego września tego
roku dyrektorem została Lidia Szymczak. Z dniem tym do zespołu dołączono Zasadniczą Szkołę
Zawodową w Murowanej Goślinie.
We wrześniu 2002 roku decyzją władz Murowanej Gośliny przekazano Powiatowi Poznańskiemu
budynek przy ulicy szkolnej, w którym otworzyliśmy Liceum Ogólnokształcące i Profilowane. Tym
samym w latach 2002-2005 w naszym Zespole Szkół działało 6 różnych typów szkół. Od 2005 roku do
dzisiaj funkcjonujemy znowu tylko w Bolechowie.
Dziś do całego Zespołu Szkół uczęszcza 210 uczniów. Zespół składa się z dwóch szkół: liceum
ogólnokształcącego i technikum. Licealiści mogą wybrać naukę w klasie humanistycznejdziennikarskiej, w klasie przyrodniczej, politechnicznej i sportowej. Dla uczniów, którzy chcą zdobyć
zawód i tytuł technika mamy propozycję kształcenia w zawodzie logistyk i spedytor.
W ostatnich latach znacznie zmienił się wygląd i funkcjonalność budynku. To za sprawą remontów
przeprowadzonych przez Powiat Poznański.
Jako nowoczesna szkoła bierzemy udział w wielu dofinansowanych zewnętrznie projektach np:
„Promocja zdrowia przez sport”, „Fizyka jest ciekawa”, „Wielkopolska musi wiedzieć” (program dotyczy
powiązań między ofertą szkół a oczekiwaniami pracodawców), „GLOBE”- międzynarodowy program
badania środowiska.
Od 16 lat trwa wymiana międzynarodowa ze szkolą w Niemczech, a od 10 lat współpracujemy ze
szkolą w Kijowie.
Przez ostatnie lata zdawalność matury w naszej szkole wynosi 100% . Wyniki średnie z większości
przedmiotów w tym z języków obcych i z matematyki są wyższe od średnich w Polsce i w rejonie.
Chlubą naszą są mistrzowskie osiągnięcia w sportach obronnych na poziomie ogólnopolskim.
Jesteśmy jedną z najlepszych pod tym względem szkół w kraju.

