Z chwilą objęcia stanowiska dyrektora przez Stanisława Gniazdowskiego w roku szkolnym
1950/51, szkoła została odremontowana wielkim nakładem kosztów i pracy, odnowiono aulę.
W związku z tym, iŜ co roku zmieniali się dyrektorzy i nauczyciele, w szkole
panowały róŜne stosunki. Kolejni dyrektorzy wprowadzali swoje innowacje i zmiany. Okres
stabilizacji w stosunkach szkolnych nastąpił dopiero z chwilą objęcia stanowiska dyrektora w
roku szkolnym 1952/53 przez mgr Zenona Stefańskiego. W czasie jego trzynastoletniej
kadencji został zaprowadzony prządek w administracji szkolnej, załoŜono księgi
inwentarzowe i materiałowe, uporządkowano gabinet fizyczny, naprawiono ogrodzenie
szkoły i centralne ogrzewanie.
Dyrektor szkoły uaktywnił teŜ Komitet Rodzicielski dzięki realnemu i przejrzystemu planowi
pracy.
MłodzieŜ przy pomocy nauczycieli często organizowała róŜne dochodowe imprezy,
m.in. występy artystyczne i zabawy, z których pieniądze przeznaczane były na wycieczki
po Polsce.
W związku z tym, iŜ nauczyciele według planu 6 – letniego starali się obudzić
w młodzieŜy zainteresowanie pracami społecznymi i entuzjazm dla zadań, tego planu,
organizowano róŜne prace społeczne, m.in. doprowadzenie do porządku ogródka szkolnego,
czy organizacja gabinetu biologicznego.
Lata 1954 – 55 to okres sukcesów w olimpiadach i konkursach związanych z Rokiem
Mickiewiczowskim. Uczniowie wzięli udział w I Wojewódzkiej Olimpiadzie Humanistycznej
Warmii i Mazur i Leon Fiedorowicz zajął pierwsze miejsce w Olimpiadzie Języka
Łacińskiego.
W 1956 roku szkole zostało nadane imię Wojciecha Kętrzyńskiego, wielkiego
bojownika o polskość Mazur, który urodził się w GiŜycku w 1838 r. Od tego roku w szkole
organizowane były róŜne pogadanki i konkursy poświęcone pamięci patrona, przyczyniając
się do coraz lepszego poznania jego Ŝycia i działalności.
W roku szkolnym 1958/59 szkoła była wizytowana przez kuratora, który stwierdził,
iŜ budynek szkolny jest za mały dla tak wielkiej liczby uczniów. Polecił stopniowo
likwidować klasy podstawowe oraz zmniejszyć ilość klas licealnych. Zgodnie z tym
zarządzeniem w następnym roku szkolnym nie było juŜ naboru do klas pierwszych szkoły
podstawowej i w roku 1964 w szkole pozostały juŜ tylko klasy licealne (VIII – XI). W latach
1965 – 85 dyrektorem szkoły był Jan Tuszkowski. Dzięki niemu i wicedyrektorce pani
profesor Halinie Szabłowskiej szkoła osiągnęła i utrzymywała bardzo wysoki poziom
nauczania. W tym czasie uczniowie szkoły osiągali wybitne wyniki równieŜ w sporcie
uhonorowane w 1978r. przyznaniem medalu „Komisji Edukacji Narodowej”.
Zgodnie z reformą szkolnictwa ogólnokształcącego wprowadzającą od 1967 roku
4 – letnie licea ogólnokształcące z klasami od I do IV, liceum giŜyckie zaczęło stopniowo
wycofywać klasy z dawnej jedenastolatki. W roku 1969/70 nie było juŜ uczniów ze „starego”
liceum, a naukę w szkole rozpoczęły cztery klasy I.
1 VI 1974r. odbyła się uroczystość wręczania sztandaru szkole. Zaszczycili ją swoją
obecnością wizytator ministerialny (mgr E. Fdenhal), wizytator okręgu szkolnego
(mgr St. Czarnecki), kurator okręgu szkolnego w Olsztynie (dr. A. Gerszberg), przez ZNP
(W. Dworzańczyk) i wiele innych gości, delegacje szkół giŜyckich, rodziców.
O godz. 1000 uczeń klasy IIIa St. Dąbkowski zameldował gotowość szkoły do uroczystości.
Przy dźwiękach hymnu wciągnięto flagę na maszt. I sekretarz KP H. Panek wręczył sztandar
dyrektorowi szkoły mgr J. Tuszkowskiemu, który przekazał sztandar młodzieŜy. Sekretarz
KW dr E. Wojnowski udekorował sztandar nadaną szkole honorową odznaką „ZasłuŜonym
dla Warmii i Mazur”.

Na sztandarze po jednej stronie widnieje portret W. Kętrzyńskiego, po drugiej zaś godło polki
i napis „Ojczyzna, Nauka, Praca”. Sztandar ten moŜna zobaczyć w Izbie Tradycji lub na
uroczystościach szkolnych, na których jest wnoszony przez poczet sztandarowy.
W roku szkolnym 1973/74 została utworzona Izba Tradycji, w której moŜna znaleźć
informacje na temat szkoły, przeglądnąć kroniki szkolne prowadzone od 1945 roku, obejrzeć
medale i odznaczenia uzyskane w zawodach sportowych, strzeleckich, olimpiadach
przedmiotowych. Jest ona bogatą skarbnicą wiedzy o liceum.
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