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Jesteśmy szkołą XXI wieku. Nasza wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna nieustannie doskonali procesy
edukacyjne, co przekłada się na podnoszenie poziomu efektów kształcenia. Dokładamy starań by zapewnić każdemu
uczniowi możliwie wszechstronny rozwój oraz przygotować do samodzielnego życia. Pragniemy, aby uczniowie
odczuwali satysfakcję ze swoich dokonań oraz mieli poczucie własnej wartości. Chcemy, aby nasi wychowankowie
umieli sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Wspierając rodziców przygotowujemy uczniów do pełnienia
ważnych ról społecznych i zawodowych.
Dążymy do tego, aby każdy uczeń kończący Liceum, po trzech latach nauki był dobrze przygotowany do
kontynuowania nauki na studiach wyższych.
W ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych realizujemy w szkole różne projekty edukacyjne: „Warszawa – stolicą
historii i sztuki”, „Dolina Loary” (we współpracy ze Stowarzyszeniem Val de Loire Pologne), „Samorząd Uczniowski”
(we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej), "Społeczeństwa demokratyczne" ( we współpracy z kancelarią
Senatu RP i Kuratorium Oświaty w Poznaniu), "Poznajemy ekosystemy powiatu wrzesińskiego objęte ochroną Natura
2000". "Debaty Oksfordzkie" we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM Poznań
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
- "Newton też był uczniem" - program akademickiego wsparcia szkolnego ruchu naukowego we współpracy z UAM
Poznań
- "As kompetencji" we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim i Combidata Poland sp. z o.o.
- E-SZKOŁA - MOJA WIELKOPOLSKA - pod kierunkiem Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej oraz
patronatem UAM i SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania włączając się w działalność Szkolnego Dyskusyjnego Klubu
Filmowego, Klubu Zdziwionego Humanisty, Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego, Koła PCK oraz wolontariatu.
Tworzą „Galerią na schodach”, redagują gazetkę szkolną, szkolną TV, ćwiczą swoje artystyczne talenty w szkolnym
chórze „Les Choristes”, teatrze szkolnym i zespołach muzycznych. Ich umiejętności można podziwiać m.in. podczas
organizowanych corocznie szkolnych wydarzeń artystycznych „Liceum Potrafi” i „Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej”.
Szeroka oferta turystyczna naszej szkoły obejmuje spływy kajakowe, rajdy piesze i rowerowe, obozy sportowe i
wędrowne, a także wycieczki krajowe i zagraniczne.

Historia szkoły

Polska szkoła średnia we Wrześni powstała w 1919r. wraz z włączeniem Wielkopolski do odrodzonego państwa
polskiego. Początkowo było to progimnazjum miejskie, które w 1920 roku upaństwowiono wraz z zamianą na pełne
ośmioklasowe gimnazjum. Starsi gimnazjaliści brali udział w 1920 roku w obronie Polski przed najazdem bolszewickim
w szeregach Legii Ochotniczej Wrzesińskiej. Jeden z nich, Leon Stasiewski, złożył ofiarę życia. Ku jego czci w 1927 roku
wmurowano w szkole tablicę pamiątkową. Pierwsza matura w gimnazjum odbyła się w 1922 roku. Zdało ją wówczas 8
absolwentów. W 1923 roku szkoła uzyskała sztandar, a w 1924 roku nadano jej imię Henryka Sienkiewicza i powołano
pierwszy Komitet Rodzicielski. W okresie II Rzeczypospolitej młodzież wykazywała swą aktywność w wielu
organizacjach, takich jak: Drużyna Harcerska im. T. Kościuszki, Hufiec Gimnazjalny Przysposobienia Wojskowego,
Gimnazjalny Klub Sportowy, Towarzystwo Tomasza Zana czy Sodalicja Mariańska. Szkoła posiadała też własną
orkiestrę uczniowską. Działały koła oraz zespoły przedmiotowe i artystyczne, w latach 1932-36 wydawano szkolną
gazetkę "Echo Gimnazjalne ". W wyniku reformy oświatowej uczelnia wrzesińska przekształciła się w 1933 roku w
Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza. Ogółem w okresie II Rzeczpospolitej egzamin dojrzałości
zdało 264 absolwentów. Większość absolwentów wrzesińskiego gimnazjum i liceum podjęło i ukończyło studia wyższe.
Utworzyli oni Akademickie Koło Wrześnian, które utrzymywało żywy kontakt ze szkołą. Losy profesorów i
wychowanków szkoły w okresie II wojny światowej są wiernym odbiciem losów całego narodu polskiego. Wielu z nich
zginęło zarówno z rąk NKWD w Katyniu i Charkowie, jak i z rąk hitlerowców w Oświęcimiu, Sachsenhausen i Dachau.
Ginęli także w walce we wrześniu 1939 roku, jak i później w ruchu oporu. Pamięci ich wszystkich poświęcona jest
tablica wmurowana w szkole w roku 1947. Jeszcze przed ostatecznym zakończeniem wojny w marcu 1945 r.
rozpoczęła się nauka we wrzesińskim liceum. W lipcu 1945 roku odbyła się pierwsza powojenna matura, którą zdało
10 absolwentów. W roku 1947 odbył się pierwszy w historii szkoły zjazd absolwentów. Nastąpiło wtedy uroczyste
przekazanie sztandaru szkolnego nowemu pokoleniu uczniów przez przedwojennych absolwentów. Sztandar ten
uratowany z zawieruchy wojennej przetrwał do dziś i znajduje się w Izbie Tradycji Szkoły. W pierwszych latach po
wojnie kontynuowano też wiele przedwojennych tradycji, które zostały zniszczone w okresie stalinowskim. Odebrano
wtedy szkole nawet imię Henryka Sienkiewicza. Sytuacja polityczna i jej zmiany odbiły się na życiu szkoły w całym
okresie komunistycznym. Stąd powstały, działały i upadały różne organizacje szkolne, inne zaś nie mogły działać.
Organizacją działającą wiele lat była Spółdzielnia Uczniowska, sukcesy odnosił, zmieniający swą nazwę, Szkolny Klub
Sportowy, funkcjonowały koła przedmiotowe, zespoły artystyczne. W 1967 roku dzięki staraniom dyrekcji i grona
pedagogicznego przywrócono szkole patrona Henryka Sienkiewicza, a w 1968 roku ufundowano nowy sztandar. Od
1980r. rozpoczęły się też obchody różnych rocznic z dziejów szkoły i związane z nim zjazdy absolwentów. W 1981 roku
otwarto Izbę Tradycji Szkoły. W 1987r. oddano do użytku nową salę gimnastyczną. W 1989 roku rozpoczęła się
wymiana młodzieży liceum wrzesińskiego i szkół średnich w Garbsen (RFN) i Dreux (Francja). Przywrócono w szkole
nauczanie języka angielskiego, a język rosyjski przestał być przedmiotem obowiązkowym. W 1993 roku szkoła
przystąpiła jako pierwsza w Polsce do europejskiego programu p.n. Europejskie Wielostronne Partnerstwo Szkół. W
wolnej Polsce powrócono też do niektórych przedwojennych tradycji. W 1996 roku liczba absolwentów szkoły
przekroczyła 5000, w tym też roku ukazała się pierwsza monografia Liceum. W 1998 roku uzyskała swój trzeci już
sztandar, symboliką nawiązujący do sztandaru z 1923 roku. Tradycją stały się zjazdy absolwentów poszczególnych
roczników i zjazdy ogólne z okazji ważnych szkolnych rocznic. W ostatnich latach dwukrotnie zorganizowano dla
aktualnych uczniów szkoły cykl wykładów wybitnych jej absolwentów z poprzednich pokoleń. Liceum wrzesińskie
mieści się ciągle w tym samym, wybudowanym w 1911 roku wysiłkiem miasta, gmachu, w którym w latach 90-tych
dokonano nowych inwestycji : klub młodzieżowy, nowe sanitariaty, szatnia, dziedziniec szkolny. W latach 2004 - 2006
budynek szkolny doczekał się generalnego remontu, dzięki któremu dziś tak pięknie się prezentuje.

