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Historia Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie, to dzieje wielu pokoleń
ludzi, które odcisnęły swoje piętno w życiu miasta, regionu, kraju a nawet świata.
Historia szkoły jako gimnazjum rozpoczyna się 8 kwietnia 1858 roku. Siedzibą szkoły był wtedy
klasztor pofranciszkański. W latach 1861-1862 szkoła została przekształcona w progimnazjum, a w
1866 roku stała się gimnazjum z pełnymi prawami. 16 kwietnia 1866, w szkole odbyła się pierwsza
matura uprawniająca do studiów wyższych. W 1870 roku gimnazjum przeniesiono do nowego
(obecnego) budynku przy ulicy Poznańskiej 11. Pierwszym dyrektorem był dr Herman Geist (18581861). 1 kwietnia 1920 roku nominację na dyrektora szkoły otrzymał Henryk Ogonowski, wówczas
szkoła przybrała wyłącznie polski charakter.
Imię generała Józefa Wybickiego szkoła przyjęła w 1922 roku.
Pierwszy egzamin dojrzałości po wojnie odbył się 16 i 17 lipca 1945 roku – przystąpiło do niego 23
uczniów. We wrześniu 2008 roku szkoła obchodziła główne uroczystości związane ze 150. rocznicą
swego istnienia. Z tej okazji odbył się zjazd absolwentów Liceum. Od roku szkolnego 2009/2010 w
szkole zostało uruchomione Gimnazjum Dwujęzyczne . W tym samym roku szkolnym zmieniono
nazwę szkoły z Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. Wybickiego na Zespół Szkół
Ogólnokształcących.
Aktualnie szkoła uczy w klasach o następujących profilach:
1a - klasa z innowacją pedagogiczną, w rozszerzeniu język polski, biologia, język angielski/niemiecki
(do wyboru)
1b - klasa z rozszerzoną biologią i chemią (innowacja) - program nauczania przewiduje m.in. zajęcia
terenowe i laboratoryjne; obowiązkowy język łaciński
- 1c - klasa z rozszerzoną biologią i chemią, bez zajęć innowacyjnych i języka łacińskiego
- 1d - klasa z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką, dla uczniów zainteresowanych studiami
politechnicznymi i ekonomicznymi
- 1e - klasa z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką, dla uczniów zainteresowanych studiami
politechnicznymi i ekonomicznymi

- 1f - klasa z rozszerzonym językiem polskim, historią i wiedzą o sztuce; druga grupa z innowacją z
języka angielskiego Obowiązkowa filozofia, do wyboru muzyka lub plastyka, jako zajęcia fakultatywne

Nasza szkoła od początku swojego istnienia dążyła do wypracowania optymalnych warunków
wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, stwarzania warunków dla rozwoju zainteresowań i
talentów w rozwoju różnych dziedzin wiedzy oraz umiejętności.
Szkoła jest atrakcyjną dla uczniów placówką edukacyjną o niepowtarzalnym obliczu. Szkoła kształci
na wysokim poziomie, który gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do następnego etapu
edukacji oraz życia we współczesnym świecie. Nasi uczniowie od lat odnoszą sukcesy w nauce i
sporcie. Szkoła integruje rodziców wokół wspólnej koncepcji wychowania dzieci. Jest znaczącym
elementem środowiska lokalnego
Do znanych absolwentów naszej szkoły zaliczają się m.in.:
•
•
•
•
•
•
•

Stanisław Błaszkowiak – polski specjalista budowy mostów, profesor Politechniki Gdańskiej,
członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego;
Antoni Kalina – polski slawista, etnolog, ludoznawca, członek Akademii Umiejętności;
Tadeusz Maliński – dwukrotnie nominowany do nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i
chemii, od 2000 roku profesor na Uniwersytecie Ohio w Athens;
Piotr Mulkowski – obecny dyrektor Liceum, poprzednio dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w
Śremie;
Stanisław Niziński – Kanonik Honorowy Kapituły Metropolitarnej w Poznaniu, dziekan
dekanatu bukowskiego, Radca Duchowny, proboszcz dobrzycki;
Heliodor Święcicki (ur. 3 lipca 1854) – lekarz ginekolog, społecznik, filantrop, założyciel i
pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego;
Piotr Wawrzyniak – ksiądz, wielkopolski działacz społeczny, oświatowy i gospodarczy, patron
Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych.

