Historia 1996/2001
1996 r.
– w październiku młodzież naszej szkoły wyjeżdża na wymianę międzyszkolną do Niemiec
na zaproszenie Christliches Jugendorfwerk
– w kwietniu przyjeżdżają Holendrzy w ramach rewizyty
– Piotr Chajec zostaje laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – „Poezja i
proza na wschód od Bugu”.
– Marta Sławuta zdobywa wyróżnienie za recenzję teatralną w konkursie „Młodzież poznaje
teatr”
– w lipcu nauczyciele naszej szkoły wyjeżdżają na seminarium do Niemiec – Jugendorf
Wuppertal
– we wrześniu gościliśmy nauczycieli religii z niemieckich szkół średnich. Głównym celem
wizyty był pobyt w Krzyżowej
– uczniowie naszego liceum wyjeżdżają na przełomie września i października na wycieczkę
do Anglii
– w listopadzie uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają w ramach wymiany międzyszkolnej do
Niemiec – Weyhe, pod opieką p.K.Łapy i H.Jaaneczko
– Ewelina Jaworowicz zajmuje III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym –
„Ekologia i j.niemiecki”.

1997 r.
– uczniowie I LO, pod opieką p.H.Dunowskiej i p.U.Rafalskiej wyjeżdżają do Holandii w
ramach wymiany międzyszkolnej i w maju Holendrzy przyjeżdżają z rewizytą
– Rewizyta grupy młodzieży z KGS Leeste z Niemiec
– we wrześniu grupa uczniów I LO z opiekunami: p.D.Czuczwarą i p.St.Czuczwarą przebywa
w Wuppertalu i Olpe w Niemczech
– w październiku – trzecia wizyta uczniów i nauczycieli ze szkoły KGS Leeste w Niemczech

– w październiku przebywała w naszej szkole z rewizytą grupa młodzieży z CJD Wuppertal z
Niemiec
– Ewa Pilinko zdobywa na Festiwalu Poezji Śpiewanej „Mimoza” we Wrocławiu Grand Prix.
– Monika Rychlak otrzymuje w II Ogólnpolskim Konkursie „Język angielski i ekologia” w
Radomiu wyróżnienie III stopnia. Opiekunem jest p.U.Rafalska
– Katarzyna Skowronek IV miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu „Język angielski i
ekologia” (op. mgr U.Rafalska)
– Ewelina Jaworowicz III miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu „Język niemiecki i
ekologia” (op. mgr E.Kupeczek)

1998 r.
– Na przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej „ATA 98″ w Białej Podlaskiej Ewa
Pilinko zdobywa wyróżnienie w kategorii poezji śpiewanej, Piotr Chajec – wyróżnienie w
kategorii teatru jednego aktora
– W maju grupa uczniów I LO wyjeżdża do Holandii, w ramach kolejnej wymiany ze szkołą
w Tilburgu
– na przełomie maja i czerwca młodzież naszej szkoły pod opieką p.H.Janeczko bierze udział
w XV zlocie Liceów im.Juliusza Słowackiego, który odbył się w Karwinie
– w maju przyjeżdża z rewizytą grupa młodzieży z Holandii
– w maju grupa młodzieży I LO, pod opieką p.A.Golińskiej oraz p.H.Janeczko przebywa w
Niemczech, w Weyhe k/Bremy w ramach wymiany międzyszkolnej
– Maja Włusek bierze udział w wojewódzkich eliminacjach I Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy o AIDS, zajmując I miejsce i kwalifikuje się do finału – opiekunem jest
p.Cz.Wojtasiak
– w październiku gościmy u siebie w szkole delegację ze szkół w Niemczech i Belgii –
organizatorami imprezy są p.D.Czuczwara oraz p.K.Łapa
– na Festiwalu Piosenki Różnej w Sycowie Łukasz Kinalczyk zdobywa I miejsce i Nagrodę
Muzyczną Cyganerii

– najlepszy uczeń naszej szkoły – Michał Łupiński otrzymuje Stypendium Prezesa Rady
Ministrów
– uczniowie niemieckiej szkoły KGS Leeste w Weyhe przebywają z rewizytą w naszej szkole
– Maja Włusek zdobywa wyróżnienie w I Ogólnopollskiej Olimpiadzie Wiedzy o AIDS –
opiekunem jest p.Cz.Wojtasiak
– uczniowie ILO, pod opieką p.D.Czuczwary oraz p.K.Łapy wyjeżdżają do Niemiec do
Wuppertalu
– Marta Szala uczestniczka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego typowana na szczebel
centralny (op. mgr A.Radzyniak)

1999 r.
– Sylwester Zabielny zajmuje I Miejsce w XLIV Konkursie Recytatorskim w 150-Lecie
śmierci Juliusza Słowackiego
– kolejna wymiana i kolejny wyjazdy grupy młodzieży naszej szkoły do Bremy pod opieką
p.H.Janeczko oraz p.H.Łozińskiej
– dzięki wymianom uczniowskim z holendrami liceum z Tilburga szkoła nawiązuje kontakty
z Holenderskim Klubem Ekologicznym. Wyzwanie to przyjęły p.U.Rafalska oraz
p.H.Dunowska
– grupa niemiecko-belgijska przyjeżdża do naszej szkoły w ramach wymiany młodzieży
– wyjazd do Wielkiej Brytanii grupy młodzieży naszej szkoły pod opieką p.H.Dunowskiej
– w czerwcu, w Warszawie Bartek Stępień odbiera nagrodę I wyróżnienie za pracę „Ich nowe
małe ojczyzny”, napisaną pod kierunkiem p.E.Jóźwiak
– Anna Błoch otrzymuje wyróźnienie III stopnia w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Ekologicznej – opiekunem jest p.E.Kupeczek
– we wrześniu wyjeżdża grupa młodzieży naszej szkoły, pod opieką p.D.Czuczwary do
Wuppertalu, w ramach wymiany młodzieży
– Pitr Rakowski zajmuje II miejsce w finale krajowym XXII Ogólnoposkiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej

– I LO w Oleśnicy zajmuje II miejsce w finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w
Biegu na Orientację
– Dorota Gońda uczestniczka Centralnego Etapu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (op. mgr
U.Rafalska, mgr E.Kupeczek)

2000 r.
– Dyrektorem zostaje mgr Zofia Wypchło
– wyjazd grupy młodzieży ILO do Budapesztu na zaproszenie Gimnazjum św.Małgorzaty z
okazji rocznicowych – opiekunami są: p.J.Jezierska, p.H.Janeczko
– wizyta znanego aktora Daniela Olbrychskiego w naszym liceum
– kolejny wyjazd grupy młodzieży I LO do Niemiec, do Weyhe k/Bremy w ramach wymiany
międzyszkolnej. Opiekunami są: p.H.Janeczko oraz p.K.Zarówna-Kozica
– Magdalena Kałuża otrzymuje II miejsce w Konkursie Języka Niemieckiego „Fachsprache
Wirtschaftsdeutsch”. Opiekunem jest p.M.Kołek
– grupa młodzieży pod opieką p.K.Śliwińskiej oraz p.A.Nikody przebywa w Holandii, w
ramach wymiany międzyszkolnej
– uczniowie Ilo, pod opieką p.A.Gigoło-Rekść oraz p.A.Rekścia wyjeżdżają do Holandii w
ramach wymiany międzyszkolnej (23.III – 2.IV)
– rewizyta młodzieży holenderskiej z Tilburga (21-28.IV)
– Wojciech Kubicki uzyskał mandat poselski i prawo reprezentowania Dolnego Śląska na
obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży (czerwiec 2000)
– grupa młodzieży ILO, pod opieką p.K.Śliwińskiej oraz p.A.Nikody wyjeżdża w ramach
wymiany międzyszkolnej do Holandii

2001 r.
– uczniowie, pod opieką p.E.Obary-Grączewskiej, biorą udział w debacie na temat.: W imię
bezpieczeństwa można naruszać wolność osobistą” Sędziowali: p.E.Jóźwiak, p.M. Kołek,
p.K.Zarówna-Kozica, p.E.Obra-Grączewska oraz p.Z.Hildebradt.

– A. Bartczak oraz Ł.Szostak otrzymują dyplom za udział w eliminacjach dolnośląskich
Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej
– młodzież naszego liceum, pod opieką p.A.Gigoło-Rekść oraz p.A.Rekścia wyjeżdża po raz
kolejny na wymianę do Holandii
– w kwietniu odbywają się w I LO w Oleśnicy „Szkolne Targi Edukacyjne”.
– Wojciech Kubicki jako jedyny reprezentant powiatu oleśnickiego bierze udział w obradach
parlamentu dzieci i młodzieży w Warszawie- uzyskuje mandat poselski i prawo
reprezentowania Dolnego Śląska w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży – czerwiec 2001r.
– Barbara Pawlic kwalifikuje się do zawodów III stopnia (ogólnopolskich) Olimpiady
Literatury i Języka Polskiego.
– Michał Olejniczak otrzymuje wyróżnienie za pracę literacką na Sejm Dzieci i Młodzieży
– Aleksandra Sochacka oraz Katarzyna Czarnecka zostają zakwalifikowane do udziału w II
etapie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Patriotycznej
– Sylwester Zabielny zdobywa III nagrodę w Centralnym Spotkaniu Laureatów turnieju
jednego aktora 46. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
– w listopadzie nauczyciele naszego liceum wyjeżdżają na wycieczkę do Pragi
– Katarzyna Czarnecka wchodzi w skład prezydium Parlamentu Rejonu Wrocławskiego IV
kadencji. Opiekunem jest p.E.Obara-Grączewska.

