
60 lat Liceum Ogólnokształcącego 
w Kamiennej Górze 

Serdecznie witamy Gości, którzy zechcieli swoją obecnością uczcić obchody 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego 

w Kamiennej Górze.  

Oddajemy w Państwa ręce skromny PROGRAM OBCHODÓW po odświętnie z okazji jubileuszu przystrojonym 

budynku. Mamy nadzieję, Ŝe zawarty w nim program obchodów ułatwi Państwu zwiedzenie szkoły. Staraliśmy się 

zaprezentować znakomity dorobek intelektualny, artystyczny i sportowy Absolwentów naszego LO. Zgromadziliśmy 

w salach lekcyjnych zdjęcia i pamiątki uwieczniające osiągnięcia kolejnych pokoleń uczniów Liceum Ogólnokształcącego 

w Kamiennej Górze. 

Zapraszamy do udziału w naszym święcie. 

TABLICE INFORMACYJNE 

patrer 

Informacje dotyczące wystawy. 

I piętro 

Informacje na temat: samorządu 

szkolnego, list rankingowych, 

sukcesów sportowych. 

II piętro 

Prezentacja efektów pracy: 

Szkolnego Koła Miłośników Historii 

Lokalnej im. Karla Gottharda 

Langhansa, działalności 

artystycznej uczniów, współpracy z 

zagranicą. 

 

EKSPOZYCJA FOTOGRAFII 

s. 211 II p.   - zdjęcia przedwojenne ze zbiorów 

 p. J. Chęcia 

s. 210 II p.  - lata 40. i 50. 

s. 208 II p.  - lata 60. 

s. 207 II p.  - lata 70. 

s. 317 III p.  - lata 80. 

s. 305 III p.  - lata 90. 

s. 307 III p.  - lata 2001-2005 

DOKUMENTACJA 

WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ 

s. 215 II p. - współpraca w ra-

mach programu Lanterna Fu-

turi 

s. 316 III p. - prezentacja 

efektów róŜnych form współ-

pracy z innymi krajami.  

 
 PREZENTACJE I WYSTAWY 

 
s. 202 II p. - specjalistyczny gabinet chemiczny 

s. 203 II p. - pracownia komputerowa (prezentacja 

internetowej strony ZSO) 

s. 204 II p. - pracownia komputerowa - na monitorach 

komputerów prezentacje multimedialne z Ŝycia Szkoły 

s. 306 III p. - „Znani absolwenci” 

s. 301 III p . - dorobek prasowy (gazetki szkolne: „Szkolne 

Szpilki”, „Kamienna Góra Miasto Langhansa”) 

s. 302 III p. - dorobek koła turystycznego 

s. 303 i 304 (aula) III p. - wystawa konkursowych prac 

plastycznych 

s. 308 III p. - Skarbiec - trofea sportowe zdobyte przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego 

PROGRAM ARTYSTYCZNY 

Zapraszamy wszystkich Państwa do obejrzenia programu artystycznego, który rozpocznie się o godz. 14.00 na boisku 

przed budynkiem szkoły. 

 

 

 


