
Historia 1986/1995 
 

1986 r. 

– Dyrektorem zostaje mgr Jerzy Martin 

– przedstawiciel Komitetu’ Głównego Olimpiady Geograficznej wręcza kol. — mgr Marii  

  Sroce i mgr Teresie Pietrzak – dyplom uznania za wieloletnie osiągnięcia uczniów w tej  

  olimpiadzie, 

– w szkole ma miejsce koncert wirtuoza ksylofonu Henryka Zachorskiego, 

– występy (w szkole i poza nią) kabaretu szkolnego „Salon Satyryczny — Struś”  

   prowadzonego przez kol. K. Dziedzica, 

 

1987 r. 

– uczennice: Monika Bolibrzuch i Katarzyna Iżko zdobywają wyróżnienie w Konkursie  

   Piosenki Radzieckiej, 

– uczennica Aleksandra Gąsior zdobywa II miejsce w wojewódzkich eliminacjach  

   Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 

– w maju odbywa się Zjazd Absolwentów — rocznika 1967, 

– uczeń Tomasz Zaleski ćwicz, prowadzony przez kol. R. Plisia zdobywa II miejsce w  

   wojewódzkim Konkursie Matematycznym, 

– szkoła zajmuje II miejsce w wojewódzkim konkursie na „Najlepiej pracujące szkolne koło  

   LOP” — op. mgr E. Kupeczek, 

 

1988 r. 

– aktorzy z Drugiego Studia Wrocławskiego wystawiają w szkole przedstawienie „Anhelli” J.  

   Słowackiego, 

– na zaproszenie kl. II b, której wychowawczynią jest kol. A. Gigoło-Reksć, przebywa na  

   spotkaniu z młodzież± redaktor Zdzisław Smektała, 

 

 



– J. Dąbrowska i M. Krzesaj zdobywają l miejsce w eliminacjach wojewódzkiego Konkursu  

  Wiedzy o Filmie — opiekun mgr K. Dziedzic, 

 

1989 r. 

– w wojewódzkim turnieju Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego wyróżnienie  

   zdobywają: Justyna Szymhorska i Andrzej Sowa, 

 

1990 r. 

– szkoła otrzymuje od Miejskiej Rady Narodowej w Oleśnicy — „Medal 8OO-lecia  

   Oleśnicy”, 

– wyróżnienie dla młodzieży naszej szkoły w konkursie „Młodzież poznaje teatr”, nagroda  

   pieniężna dla szkoły i wyróżnienie dla opiekunki J. Jezierskiej, 

– występ w szkole aktorów scen wrocławskich ze spektaklem sztuki , S. M rożka „Zabawa”, 

 

1991 r. 

– Dyrektorem zostaje mgr Adam Mroczkowski 

– znany poeta-satyryk Andrzej Waligórski występuje w programie artystycznym na  

   Studniówce ’91, 

– młodzież naszej szkoły uczestniczy w spotkaniu z ksiedzem-poetą Janem Twardowskim, 

 

1992 r. 

 

– w marcu odbywa się Zjazd Absolwentów — roczników 1947-1967, 

– z młodzieżą i nauczycielami spotyka się ks. biskup Józef Pazdur, 

– maj — strajk w czasie matury (która odbyła się w terminie późniejszym), 

– Kuratorium Oświaty i Wychowania w naszej szkole organizuje spotkanie nauczycieli  

   historii (polskich i niemieckich), w czasie którego kol. mgr I. Ułan prowadzi lekcję  

   „Renesans na Dolnym Śląsku”, 

 



– z ogromnym uznaniem młodzieży i mieszkańców Oleśnicy spotyka się przedstawienie  

   jasełkowe przygotowane przez młodzież — pod kierunkiem kol. H. Janeczko i J. Marszałka, 

 

1994 r. 

– w szkole odbywa się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny — I miejsce zdobywa ucz. kl.  

   II d Marta Nawrocka, 

– w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego .Konkursu „Sacrum w literaturze” III  

   miejsce zdobywa A. Jamroz, a wyróżnienie M. Żuławińska (op. mgr H. Janeczko), 

– 10. osobowa grupa naszej młodzieży, pod opieką pp. D. i S. Czućwarów przebywała na    

   seminarium w Niemczech — Westfalii, 

 

1995 r. 

– klasa IV c (z poszerzonym programem języka angielskiego) przebywała w Holandii, pod  

   opieką dr. A. Skrzypca, mgr H. Dunowskiej i mgr. A. Lisikiewicza, 

– we wrześniu Zjazd Absolwentów rocznika 1954, 

– młodzież pod kierunkiem kol. J. Marszałka uczestniczy w cyklu spotkań „Małej Akademii  

   Jazzu”, 

– gremialny udział naszej młodzieży w akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”  

   inspirowanej przez p. J. Owsiaka, 

– z inicjatywy kl.II b odbyła się impreza „Szkolny Czar Par”, którą m.in. prowadzi absolwent  

   szkoły — znany aktor młodego pokolenia Robert Gonera, 

– w marcu ma miejsce kolejny wyjazd naszej młodzieży za granicę kraju — tym razem do  

   Weyhe k. Bremy (op. mgr M. Kołek i mgr K. Łapa), 

– 3-osobowa delegacja uczniów, pod opieką kol. J. Swobody, bierze udział w XII Zlocie  

   Szkół im. J. Słowackiego w Lodzi, podczas którego ucz. A. Wilińska, E. Jurzyk zdobywaj±  

   II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o J. Słowackim, 

– ucz. Magdalena Drobnikowska zdobywa l miejsce w kategorii poezji śpiewanej w  

   wojewódzkich eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu „Sacrum w literaturze”, 

 



– w VII Mi ędzyszkolnym Konkursie Twórczości Własnej „Próby 94/95″ uczennica Marta  

   Nawrocka zdobywa l miejsce w kategorii poezji (op. mgr J. Swoboda), Włodzimierz Kuziak  

— wyróżnienie w kategorii prozy beletrystycznej (op. mgr J. Jezierska), 

– w marcu 17 uczniów – sportowców naszej szkoły, pod opieką mgr. Z. Walczaka i mgr. W.  

   Poliszuka, wyjechało do Włoch na zawody sportowe, 

– w kwietniu Holendrzy przebywali z rewizytą w naszej szkole, a w czerwcu gościliśmy  

   grupę młodzieży niemieckiej z Weyhe, 

– w pierwszych dniach czerwca młodzież i nauczyciele naszej szkoły licznie uczestniczyli w  

   „Dniach Oleśnicy”, zdobywając (prawie wszystkie) możliwe nagrody i wyróżnienia, 

– Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przyznaje mgr M. Nosal i mgr J.  

   Jezierskiej Dyplom Uznania za wybitne osiągnięcia w rozwoju zainteresowań młodzieży w  

   zakresie ogólnej kultury humanistycznej, a zwłaszcza literatury polskiej i języka ojczystego  

  oraz za trud przeprowadzenia szkolnych zawodów olimpijskich. 


