
Historia 1969/1974 
 

1969 r. 

– rozpoczął swą działalność klub „Pajęczyna” zorganizowany przez kol. A. Ty ca; kabaret  

   młodzieżowy wystąpił z programem „Pod Rurą”, 

 

1970 r. 

– spotkanie młodzieży z aktorem Teatru Polskiego — Igorem Przegrodzkim, 

– koncert chopinowski japońskiej pianistki Moniki Hayashi (uczennicy Reginy Smendzianki), 

– harcerze szczepu „Biało-Czerwonych”, prowadzeni przez kol. M. Zarównego, za wzorową  

   pracy otrzymali tytuł Drużyny Piastowskiego Orła, 

– koncert fortepianowy znanej pianistki Lidii Grychtołówny, 

– uroczystość odsłonięcia popiersia patrona szkoły — Juliusza Słowackiego, 

 

1971 r. 

– koncert solistki Teatru Wielkiego w Łodzi — Barbary Nieman, 

– spotkanie z prozaikiem S. Załuskim 

– l miejsce w konkursie wiedzy o Oleśnicy i w konkursie piosenki, w ramach „Dni Oleśnicy”, 

– l Zjazd Absolwentów z okazji 25-lecia naszej szkoły. Przekazanie młodzieży sztandaru  

   ufundowanego przez Komitet Rodzicielski, 

 

1973 r. 

– Dyrektorem zostaje powołany mgr Józef Bober 

– zdobycie III miejsca w wojewódzkich zawodach strzeleckich (opiekun grupy kol. K.   

   Iwanicki), 

– otwarcie Izby Pamięci Narodowej, urządzonej dzięki staraniom mgr. M. Zarównego i płk.  

   K. Iwanickiego, 

 

 



1974 r. 

– uczennica Jolanta Król zdobyła tytuł najlepszej dolnośląskiej biegaczki na dystansie 100 m, 

– młodzież liceum zdobywa II miejsce w wojewódzkim konkursie „Polityka i my” , 

– chór szkolny, pod dyrekcją kol. mgr Mieczysława Matuszczaka, osiąga pierwsze sukcesy 

– Szkolne Koło Miłośników Teatru zorganizowało przegląd inscenizacji sztuk A. Fredry  

    (opiekunka koła mgr T. Staszelis) — laureatami przeglądu zostali uczniowie: A. Persak, S.  

   Garbicz, G. Sozańska, 

– B. Surma zdobywa I miejsce w eliminacjach do Ogólnopolskiego Konkursu  

   Recytatorskiego Poezji Polskiej i Radzieckiej, 

– liczny udział uczniów przygotowanych przez kol. J. Stojanowskiego i R. Plisia w  

   wojewódzkich eliminacjach Olimpiady Matematycznej; wyróżnienie zdobyli: Ci.  

   Buraczyński, H. Jaremków, B. Maciński, R. Zagórski, T. Świątek, 

– otwarcie klubu — świetlicy „Pajęczyna” z nowym wystrojem wnętrza, które zaprojektował  

   i wykonał kol. M. Lewandowski, 

– chór kol. M. Matuszczaka wystąpił w Wielkim Studio Polskiego Radia i Telewizji we  

   Wrocławiu z koncertem pt. „Miłość w muzyce i poezji”, 

– dziewczęta zdobywają III miejsce w finale wojewódzkim piłki siatkowej , 

– podsumowanie konkursu „Zakłady Pracy — Szkole”, szczególne podziękowania  

  skierowano pod adresem: 

   COSSTWL, 

   Spółdzielni „Iskra”, 

   MZBM, 

   WSS „Społem”, 

   Spółdzielni „Sinol”, 

– udział młodzieży w Finale wojewódzkim, w zawodach lekkoatletycznych o puchar  

   „Sztandaru Młodych”, 

– l i 11 miejsce w Miedzy powiatowych Zawodach Strzeleckich zdobywają drużyny  

   dziewcząt i chłopców, 

 



– uczennica J. Dylewska zdobywa nagrodę w konkursie poetyckim „Oleśnicki Maj 74″, 

– II miejsce w województwie w konkursie „Młodzież poznaje teatr” (op. kol. T. Staszelis), 

– I miejsce (po raz trzeci i zdobycie na własność pucharu przechodniego) w Zawodach  

   Strzeleckich Szkół Średnich, 

– II miejsce w Wojewódzkich Międzyszkolnych Zawodach w Pływaniu 


