65 lat tradycji

Zaraz po wojnie, w latach czterdziestych i na początku lat pięćdziesiątych, starsza
sulechowska młodzież kształciła się w szkołach średnich w Świebodzinie lub Zielonej Górze,
dojeżdżając do nich pociągami. Dojazdy były bardzo uciążliwe i pochłaniały dużo czasu.
Antonina Grzesik, która w latach powojennych była przewodniczącą Komitetu
Rodzicielskiego w Szkole Podstawowej nr 2, mając na uwadze dobro młodzieży – w tym
i swoich młodszych dzieci, czyniła starania o utworzenie liceum ogólnokształcącego
w Sulechowie. Początkowo jej starania nie przynosiły efektów, ponieważ władze oświatowe
nie planowały utworzenia takiej szkoły w Sulechowie. Przełom nastąpił, gdy pod petycją
o utworzenie sulechowskiego ogólniaka zebrała podpisy wielu rodziców i pojechała z nią
do Warszawy. Udało jej się dotrzeć do samego prezydenta Bolesława Bieruta. Prezydent
po wysłuchaniu jej prośby podpisał wniosek, tym samym wyraził zgodę na utworzenie
Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie. Wtedy ruszyły działania formalne oraz prace
związane z przygotowaniem odpowiedniego lokum dla szkoły licealnej1.
Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie powstało na mocy zarządzenia Ministra Oświaty
z dnia 24 sierpnia 1954 r.

Informacje te uzyskano od syna Antoniny Grzesik – p. Jana Grzesika, absolwenta naszego Liceum ,
a następnie długoletniego nauczyciela LO w Sulechowie.
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W pierwszym roku funkcjonowania Liceum uczyło się w nim 47 uczniów, a edukowało
ich sześciu nauczycieli. Zaledwie jeden z nich był zatrudniony na pełnym etacie. Pierwszą
dyrektorką do grudnia 1954 była Franciszka Śniowska. W tym czasie w obecnym budynku
naszego Liceum funkcjonowała również Szkoła Podstawowa nr 1 pod kierownictwem
Stanisława Weychty. Ponieważ w kolejnych latach liczba uczącej się młodzieży w Ogólniaku
wzrastała, a budynek mieszczący dwie szkoły stawał się coraz bardziej ciasny, dlatego
rozbudowa obiektu stawała się pilną potrzebą. Doszło do niej w 1964 roku, w wyniku czego
powstało małe skrzydło z izbami lekcyjnymi i aulą na pierwszym piętrze, a na początku
latach siedemdziesiątych nastąpiła kolejna rozbudowa szkoły. Sytuacja bazowa szkoły uległa
znacznej poprawie dopiero od września 1973 roku, kiedy to z jej murów wyprowadziła się
do nowego obiektu na ulicę Piaskową Szkoła Podstawowa nr 1 - dzisiejsza ,,trójka”.
15 września 1967 roku w czasie wielkiej gali Ogólniakowi nadano imię Feliksa
Dzierżyńskiego, który patronował szkole aż do 1989 roku. 18 kwietnia 1979 roku
LO w Sulechowie przekształcono w Zespół Szkół Ogólnokształcący, w skład którego weszła
Szkoła Podstawowa nr 2, Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Ogólnokształcące
dla Pracujących z filiami w Babimoście i Bojadłach. 1 stycznia 1991 roku Kurator Oświaty
i Wychowania wyłączył z Zespołu

Szkołę Podstawową nr 2 i powołał Liceum

Ogólnokształcące w Sulechowie jako odrębną jednostkę organizacyjną. Taki stan
organizacyjny obowiązuje do dzisiaj. 10 listopada 2015 roku Liceum Ogólnokształcące
w Sulechowie dołączyło do grona szkół noszących imię rotmistrza Witolda Pileckiego.
W roku 1999 organem prowadzącym Liceum został Powiat Zielonogórski, który w roku
2002 sfinansował gruntowny remont budynku szkoły. Budynek został ocieplony, położono
nową elewację i wymieniono dach. W roku szkolnym 2008/2009 przeprowadzony został
generalny remont sali gimnastycznej, a przy niej powstały obiekty towarzyszące – Orlik oraz
siłownia na powietrzu. W ostatnim czasie wyremontowano kolejne sale lekcyjne i korytarze.
Obecnie szkoła dysponuje nowocześnie wyposażoną pracownią chemiczną, gabinetem
biologii i geografii z tablicami interaktywnymi, dwiema pracowniami multimedialnymi,
doskonale wyposażoną biblioteką szkolną z czytelnią i Internetowym Centrum Informacji
Multimedialnej z pięcioma stanowiskami komputerowymi.
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W roku 2010 w Liceum wdrożono innowację pedagogiczną ,, Dobre liceum blisko domu”,
która rozszerzyła i urozmaiciła ofertę szkoły, powstały klasy o różnych profilach:
humanistyczna z podstawami prawa i dziennikarstwa, matematyczno – informatyczna
z podstawami rysunku technicznego i przestrzennego planowania komputerowego oraz klasa
wojskowa z przysposobieniem wojskowym i ratownictwem wodnym. Na przestrzeni tych
kilku lat niektóre profile uległy modyfikacji, ale klasy wojskowe cieszą się ciągle dużym
zainteresowaniem. Sukcesem szkoły jest trwająca od piętnastu lat współpraca z The Sihth
Form College z Farnborogh, szkołą z Wielkiej Brytanii. Współpraca ta polega na wymianie
młodzieży i realizacji wspólnych projektów. Od kilku lat w Liceum realizowana jest Liga
Mistrzów – jest to projekt przeznaczony dla uzdolnionej młodzieży, którego celem jest,
między innymi, przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach i olimpiadach
przedmiotowych. Młodzież naszej szkoły bierze również udział w różnych zawodach
i olimpiadach sportowych, często zajmuje wysokie lokaty, szczególnie w grach zespołowych.

