
Historia IV LO 

 IV Liceum Ogólnokształcące im. Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza w Nowym 

Porcie rozpoczęło pracę 1 IX  1946 r. jako Liceum Ogólnokształcące oraz Państwowe 

Gimnazjum z siedzibą przy ulicy Wyzwolenia 8, w budynku szkolnym z 1912 roku, 

zbudowanym dla szkoły średniej dla dziewcząt ( Mächenschule, w 1929 r.) Budynek po 

zakończeniu działań wojennych wykazywał znaczny stopień zniszczenia. Do stanu 

używalności doprowadził go pierwszy kierownik Stefan Oszwa. Pierwszy dyrektorem był 

Dominik Wysocki. 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.  

We wrześniu 1950 r. do szkoły chodziło 213 uczniów, pracowało 12 nauczycieli pod 

kierunkiem Anatola Rusinowa.  Starania dyrektora, pełniącego swoją funkcję w latach 1950-

1968 oraz  wsparcie zaprzyjaźnionych zakładów pracy, pozwoliły na stopniowy, systematyczny 

rozwój bazy szkolnej. Kłopoty sprawiała realizacja godzin wychowania fizycznego. Rada 

Pedagogiczna i rodzice zaproponowali zbudowanie w czynie społecznym baraku, który               

w pewnym stopniu mógł zaspokoić sportowe potrzeby młodzieży. 1 września 1955 r. barak 

została oddany do użytku. 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 dyrektor mgr Izabelli Korzeniewskiej, budynek 

w stanie surowym stanął w marcu 1971 r., przy ulicy Na Zaspę w miejscu byłego stadionu 

Portowca. Ogólnopolski rok szkolny 1971/1972 został zainagurowany w naszej szkole.                 

W uroczystości brał 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 28 nauczycieli. W szkole prężnie działał Szczep 

Harcerski „Jantar” oraz Morska Drużyna. Młodzież zdobywała specjalności morskie.  Szkoła 

zaczęła współpracę z Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Mikołaj Kopernika                    

w Toruniu. Prowadzone były praktyki studenckie prawie że wszystkich przedmiotów, w tym 

języka niemieckiego. Ten przedmiot prowadzili praktykanci niemieccy. W 1977 roku 

otworzona została Szkolna Izba Pamięci Narodowej, w której gromadzono pamiątki dotyczące 



Westerplatte i jego Obrońców, a także patrona szkoły. Po kilku latach została zlikwidowana      

z powodu braku sal.  W 1979 roku dyrektor Izabella Korzeniowska odeszła do pracy                      

w miejskiej administracji oświatowej. Okres je rządów przyczynił się do rozkwitu IV LO. Rok 

1982/83 był trudnym okresem ze względu na sytuację polityczno-gospodarczą i kłopoty 

lokalowe szkoły.  We wrześniu 1983 r. zapada nieprzemyślana decyzja o podziale naszego 

liceum na dwa licea – IV i X. Decyzję zmieniono, reaktywowano, funkcjonujący od 1980 roku 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5. Na czele zespołu stanął Henryk Korpaczewski, był 

dyrektorem 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. Głównie on doprowadził do budowy nowego 

gmachu dla szkoły podstawowej. W październiku 1986 r. został wmurowany akt erekcyjny pod 

budowę segmentu dydaktycznego dla potrzeb SP 53. Dwa lata późnij budynek ukończono.                     

W tym okresie w liceum rozwijała się praca pozalekcyjna. Odbywały się sesje 

popularnonaukowe, wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne. 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. Na początku 1991 r. dyrektor Potulski 

zainspirował powstanie Towarzystwa Inicjatyw Oświatowych, w jego pracę zaangażowali się 

uczniowie, nauczyciele i rodzice oraz współpracujące ze szkołą zakłady pracy. W 1989 r. dzięki 

staraniom dyrektora rozpoczęto budowę kompleksu sal gimnastycznych. Budynek został 

przewidziany do użytkowania nie tylko przez uczniów, lecz także mieszkańców Nowego Portu 

jak obiekt środowiskowy. Dyrektor Potulski pełnił swoją funkcję do 1995 r. W 1993 r. został 

posłem RP, a obowiązki dyrektora pełniła Danuta Sapucka.   

Od 1999 r.  dyrektorem została Teresa Masłowska. W tym też roku w miejsce SP 53    

powstało Gimnazjum nr 34. W okresie, gdy dyrektorem była Teresa Masłowska, w ofercie 

szkoły pojawiły się klasy mundurowe. Klasy pod Patronatem Komendy Miejskiej Policji              

i Straży Granicznej spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów. Po przejściu                     

dyr. Masłowskiej na emeryturę, obowiązki dyrektora pełniła mgr Anna Żukowska.  

Od stycznia 2013 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 do oferty 

klas dołączyła też klasa medialna, pod patronatem Akademii Dynamiczna Tożsamość - (adt) 

Studio i klasa mediacyjna, pod patronatem Gdańskiego Centrum Mediacji Szkolnych i 

Rówieśniczych. 

W szkole powołane zostało Centrum Edukacji Bezpieczeństwa (CEB). Jego misją jest 

uświadamianie będące kluczem do bezpieczeństwa. Centrum Edukacji Bezpieczeństwa pełni 

rolę inicjującą i wspierającą w działaniach edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych. Jego 

podstawowym celem jest przekazywanie wiedzy i pogłębianie świadomości obywateli                  

z obszarów szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W ramach podejmowanych działań CEB 

prowadzi współpracę z Urzędem Miejskim w Gdańsku, służbami mundurowymi oraz                    

z instytucjami, dla których bezpieczeństwo stanowi priorytet. 

Od 2019 roku nasza szkoła uczestniczy w międzynarodowych projektach unijnego 

programu Erasmus +: "Social Values STEM from European Heritage", "STEM in the Life"         

i „A.R.T.I.S.T”. Podczas zagranicznych wyjazdów (Turcja, Chorwacja, Węgry, Włochy, 

Hiszpania) zarówno nauczyciele, jak i uczniowie podnoszą swoje kompetencje w zakresie 

edukacji. W lipcu 2021 r. mieliśmy również okazję gościć w ZSO nr 5 nauczycieli z 6 krajów, 

biorących udział w wymianie międzynarodowej 

  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 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  w 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  

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 obchodziliśmy 75. rocznicę powstania szkoły. Nasz jubileusz łączył 

tradycję z nowoczesnością, stąd hasłem przewodnim uroczystości było „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. 

 

Dyrektorzy IV Liceum Ogólnokształcącego 

1946–1949 Dominik Wysocki 

1949–1950 Jan Rozumiłowski 

1950–1968 Anatol Rusinow 

1968–1979 Izabela Korzeniewska 

1979–1982 Barbara Cygler 

1982–1984 Henryk Korpaczewski 

1984–1991  Franciszek Potulski 

1991–1992 Danuta Sapucka p.o. 

1992–1997  Franciszek Potulski 

1997–1999 Danuta Sapucka p.o. 

1999–2001 Teresa Masłowska p.o. 

2001 – 31 X 2012 Teresa Masłowska 

1 XI 2012 – 31 XII 2012 Anna Żukowska p.o. 

1 I 2013 – 31 VIII 2019 Elżbieta Januszewska 

1 IX 2019 – Beata Czaja 

 

Wicedyrektorzy 
 

https://gdansk.gedanopedia.pl/gdansk/?title=POTULSKI_FRANCISZEK
https://gdansk.gedanopedia.pl/gdansk/?title=POTULSKI_FRANCISZEK


 

 od 1971 1990 Krystyna Zając  

Ożóg Halina  

Wachowska Ewa  

Dorota Suchacz 

Anna Żukowska 

Iwona Trzcińska-Okajima 

Beata Czaja 

Paweł Pagięła 

 

Izabela Zubrzycka 

 

 

Na podstawie : 

1. Nocny, W . Dzielnice Gdańska: Nowy Port, Gdańsk 2005 


