Historia 1975/1977
1975 r.
– liczny udział młodzieży pod opieką kol. H. Łozińskiej i kol. J. Stojanowskiego w
Okręgowej Olimpiadzie Matematycznej — uczniowie wyróżnieni: K. Galicki, J. Jaremków,
B. Stochmal, R. Szczypińska, R. Zagórski,
– wyróżnienie 3 uczniów naszej szkoły w etapie centralnym konkursu „Polska krajem
morskim”
- nasze liceum jest organizatorem I Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły, w
którym obok nas, biorą udział: IX 1.0 z Wrocławia, XX LO z Lodzi, LO z Poznania,
– uczeń Andrzej Adamczak zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Pejzaż w
fotografii”,
– w Ogólnopolskim Konkursie Filatelistycznym „Twórcy literatury polskiej” ucz. E.
Pszczółka zdobyła I miejsce, R. Pszczółka IV miejsce,
– nasze liceum otrzymuje Złotą Odznakę Ministra Kultury i Sztuki za działalność
młodzieżowych opiekunów zabytków,
– kol. Michał Zarówny wraz z uczennicami M. Sosnówką i A. Persak bierze udział w
ogólnopolskiej audycji TV „Ocalić od zapomnienia”,
– szkoła otrzymuje Medal Pamiątkowy XXX-lecia za wieloletnią aktywną działalność w
dziedzinie kultury fizycznej i turystyki,

1976 r.
– nasi uczniowie: D. Karolak, B. Sokołowska, W. Borecki, zajęli II miejsce w Okręgowym
Meczu Matematycznym,
– spotkanie harcerzy z młodzieżą z Francji, która gościła w (SI ZHP w Zamku Piastowskim,
– kolejne spotkanie naszej młodzieży z kolegami z innych krajów — tym razem z Finlandii,

– szkoła jest organizatorem Okręgowego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych
(OPSZA), szczególne zaangażowanie w przygotowaniu i przeprowadzeniu tej dużej
imprezy wykazali: kol. C. Wojtasiak i kol. J. Bibik.
– delegacja naszych uczniów pod opieką kol. W. Brewińskiej uczestniczy w Zjeździe Szkół
im. J. Słowackiego (tym razem w Łodzi), zdobywa I miejsce w Konkursie Wiedzy o
Patronie Szkoły
– uczniowie i harcerze naszej szkoły goszczą delegacje przewodniczących organizacji
młodzieżowych z Francji
– uczeń Andrzej Adamczak uczestniczy w centralnym etapie Ogólnopolskiej Wystawy
Fotograficznej „Sport i turystyka w życiu szkoły”,
– młodzież zdobywa II miejsce w wojewódzkich zawodach drużyn sanitarnych PCK,
– po raz kolejny nasza szkoła zostaje wyróżniona w konkursie szkolnych Kół Miłośników
Teatru — op. mrg T. Staszelis,
– od wakacji 1976 r. przez wiele kolejnych lat grupa naszej młodzieży — pod opieką kol. C.
Wojtasiak — wyjeżdża na obóz Droyssig (ówczesne NRD),
– harcerze uczestniczą w II Rajdzie Rowerowym „Świata Młodych”, przebiegającym
„Szlakiem przygód i bezpiecznych dróg”.
– nasze liceum otrzymało Złotą Odznakę Ministra Kultury i Sztuki za opiekę nad zabytkami,
– spotkanie harcerzy z delegacjami organizacji młodzieżowych z Węgier, Palestyny, Finlandii
— gośćmi CDI ZHP, z którymi szczep ścisłe współpracuje,
– uczennice: .J. Dylewska, M. Sosnowska pod opieką kol. M. Zarównego biorą udział w
Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym w Golubiu-Dobrzeniu,
– uczeń Maciej Jakimek otrzymał wyróżnienie za udział w Ogólnopolskim Konkursie
Fotograficznym,

1977 r.
– w centralnej gazecie „Motywy” ukazał się duży artykuł o pracy Szczepu Harcerskiego,
prowadzonego przez kol. C. Wojtasiak, zwracający uwagę na działalność klubu „Młodych
wychowawców”, który skupia 50 uczniów — instruktorów ZHP,

– I miejsce w finale wojewódzkim Konkursu Poezji Rosyjskiej i Radzieckiej zdobywa Anna
Lichołat,
– uczeń Wiesław Rybicki uczestniczy w centralnym etapie turnieju Wiedzy Pożarniczej,
– uczeń Waldemar Demidowicz w ramach konkursu fotograficznego realizuje serię zdjęć ze
spotkania Andrzeja Wajdy z młodzieży w Teatrze Polskim we Wrocławiu (artykuł i zdjęcia
opublikowane w czasopiśmie „Na przełaj”,
– II nagroda (dla szkoły) w wojewódzkim konkursie „Młodzież poznaje teatr”, indywidualnie
I miejsce zajął A. Adamczak,
– II miejsce w piłce ręcznej w Mistrzostwach Okręgowych,
– uczennice: D. Benysek, M. Sosnowska, J. Sosnowska prowadzone przez kol. M. Zarównego
i p. S. Kokota zdobywają wysokie lokaty w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym
Przewodników PTTK,

