Krótka historia IV LO
Liceum Ogólnokształcące oraz Państwowe Gimnazjum z siedzibą przy ulicy
Wyzwolenia 8 zostało otwarte 1 września 1946 r.
We wrześniu w placówce uczyło się 213 uczniów, pracowało 12 nauczycieli pod
kierunkiem dyrektora Anatola Rubinowa. Warunki pracy i nauki były bardzo trudne –
brakowało podstawowych sprzętów szkolnych: ławek, krzeseł a także podręczników. Dzięki
staraniom dyrektora mgr Dominka Wysockiego pomocy szkole udzielały działające w Nowym
Porcie zakłady pracy.
Starania następnego dyrektora mgr Anatola Rusinowa, pełniącego swoją funkcję
w latach 1950-1968 oraz wsparciu zaprzyjaźnionych zakładów pracy, pozwoliły na stopniowy,
systematyczny rozwój bazy szkolnej. W 1955 r. została oddany do użytku barak, w którym
mieściła się sala gimnastyczna.
W związku ze wzrastającą liczbą klas i brakiem odpowiedniego zaplecza zaistniała pilna
potrzeba adaptacji lub budowy nowego obiektu. Decyzja o budowie zapadła już w 1959 r., ale
budowa szkoły trwała do początków lat siedemdziesiątych. Po wielu staraniach – przede
wszystkim pełniącej od 1968 r. obowiązki dyrektora mgr Izabelli Korzeniewskiej, budynek w
stanie surowym stanął w marcu 1971 r. Ogólnopolski rok szkolny 1971/1972 został
zainagurowany w naszej szkole. W uroczystości brali udział ówczesny minister oświaty
i wychowania prof. Henryk Jabłoński. Na rozpoczęciu roku gen. M. Dębicki wręczył
dyrektorowi sztandar ufundowany przez marynarzy i oficerów Morskiej Brygady Okrętów
Pogranicza. Szkole nadano imię tej jednostki, przy wejściu wmurowano tablicę pamiątkową.

Od tego roku zdecydowanie poprawiły się warunki pracy i nauki dla 545 uczniów i nauczycieli,
których liczba rosła z każdym rokiem. Lata siedemdziesiąte to czas rozkwitu IV LO.
We wrześniu 1983 r. zapada nieprzemyślana decyzja o podziale naszego liceum na dwa
licea – IV i X. Decyzję zmieniono, reaktywowano ZSO nr 5 składające się z IV LO i SP 53. Na
czele zespołu stanął Henryk Korpaczewski, pełniący obowiązki od 1983 r. (po odejściu Barbary
Cygler). Na początku lat osiemdziesiątych w budynku liceum rozpoczęli naukę uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 53.
Nowy rozdział historii szkoły rozpoczął się w 1984 r. wraz z objęciem stanowiska
dyrektora przez mgr Franciszka Potulskiego. W październiku 1986 r. został wmurowany akt
erekcyjny pod budowę segmentu dydaktycznego dla potrzeb SP 53. Początek lat
osiemdziesiątych to dla „Czwórki” okres trudny nie tylko ze względu na sytuację w kraju, ale
i kłopoty lokalowe. W budynku szkoły wzrosła liczba uczniów SP 53, działało również III LO
dla Pracujących. Z inicjatywy dyrektora w szkole opracowano i wdrożono autorską siatkę
godzin, którą kilka lat później wprowadzono do ogólnego systemu. W tym okresie powstał
parlament szkolny, który w ciągu kilku lat wypracował ciekawe metody pracy. Dużą rolę
odgrywały zajęcia pozalekcyjne. Przygotowywano sesje popularnonaukowe, odbywały się
wycieczki przedmiotowe i krajoznawcze. Tradycją stały się dłuższe wyprawy w głąb kraju,
obozy wędrowne. Na początku 1991 r. dyrektor Potulski zainspirował powstanie Towarzystwa
Inicjatyw Oświatowych. W jego prace zaangażowali się rodzice, uczniowie, nauczyciele
i współpracujące ze szkołą zakłady pracy. W 1989 r. dzięki staraniom dyrektora rozpoczęto
budowę kompleksu sal gimnastycznych. Dyrektor Potulski pełnił swoją funkcję do 1995 r. W
1993 r. został posłem RP, a jego obowiązki przejęła dyrektor Danuta Sapucka. Od 1999 r.
funkcję dyrektora zaczęła pełnić Teresa Masłowska. W tym też roku w miejsce SP 53 powstało
Gimnazjum nr 34. W okresie, gdy pełniła obowiązki dyrektora Teresa Masłowska, w ofercie
szkoły pojawiły się klasy mundurowe. Klasy pod Patronatem Komendy Policji i Straży
Granicznej spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów.
Po przejściu dyr. Masłowskiej na emeryturę, obowiązki dyrektora w 2013 r. przejęła
mgr Anna Żukowska. Od stycznia 2014 r. dyrektorem szkoły została mgr inż. Elżbieta
Januszewska, która kontynuowała współpracę z jednostkami patronackimi. Oferta szkoły
została poszerzona o klasę bezpieczeństwa publicznego i klasę wojskową pod patronatem 49
Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim. W tych latach nastąpiły zmiany bazy lokalowej szkoły.
Uczniowie korzystają z dobrze wyposażonych i wyremontowanych sal lekcyjnych, kompleksu
sportowego boiska Orlik i zagospodarowanego terenu przy szkole (m.in. dzięki środkom
pozyskanym z Budżetu Obywatelskiego).
W wyniku reformy i zaprzestania działalności gimnazjów, szkoła przekształciła się
w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 - IV Liceum z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego.
Od 1 września 2019 r. dyrektorem zespołu jest mgr Beata Czaja. Funkcje wicedyrektorów
pełnią mgr Izabela Zubrzycka i mgr Paweł Pagieła. W tym roku w wyniku rekrutacji zostało
utworzonych 10 klas pierwszych w tym po raz pierwszy klasy mistrzostwa sportowego piłki
siatkowej pod patronatem klubu Trefl Gdańsk S. A. Od tego roku szkolnego do ofert klas
dołączyły klasy medialna i mediacyjna. Rok 2019/2020 był szczególny ze względu na
pandemię koronowirusa i wprowadzenie od 16 marca 2020 r. zdalnego nauczania. W maju
rozpoczęto kompleksowy remont szkoły. Od września 2020 r. do końca października zajęcia w
odbywały się stacjonarnie, w związku z kolejną falą pandemii, po raz kolejny wprowadzono
zdalne nauczanie. W szkole trwały nadal prace remontowe. Budynek został ocieplony
i wykonana została elewacja zewnętrzna. W całej szkole wymieniono instalację grzewczą.

W ramach dużego remontu powstały nowe pomieszczenia dla dyrekcji, nowe sekretariaty,
nowe gabinety dla administracji, pedagoga i psychologa. Zainstalowano system oddymiania
klatek schodowych, który działa na terenie budynku B i Centrum Sportowym .Wymieniono
instalację wodną. W związku z przyjęciem klas mistrzostwa sportowego nastąpiła konieczność
powiększenia stołówki kosztem czytelni. Po dwóch latach biblioteka zyskała nowe,
wyremontowane dwa pomieszczenia. Dzięki środkom uzyskanym od Port Service biblioteka
otrzymała nowe wyposażenie. W czerwcu uczniowie i nauczyciele wrócili do szkoły.
Rok szkolny 2021/2022 rozpoczął się tradycyjnie w murach szkoły. Ostatnie lata to okres
rozkwitu IV LO z OMS. Obecnie liceum liczy 22 klasy, w których uczy się 561 uczniów.
13 października będziemy świętować 75. urodziny szkoły.
Nasz jubileusz łączy tradycję ze nowoczesnością, dlatego obchodzimy go pod hasłem
„Z tradycją w przyszłość” .Współczesność niesie ze sobą nowe wyzwania, którym należy
sprostać i jak powiedział Cyprian Kamil Norwid ” Przyszłość – jest to dziś, tylko cokolwiek
dalej”.

