
HISTORIA SZKOŁY 

 

 2 DEKADA - LATA 1964 – 1973 

W czerwcu 1964r. odbywają się uroczyste obchody 10-lecia szkoły. W latach 1964-1973 

funkcję dyrektora X LO sprawują kolejno Janina Banaś i Maria Dutkiewicz. Postępuje 

modernizacja wnętrza szkoły, nowe wyposażenie obejmuje oświetlenie jarzeniowe, meble i 

pomoce dydaktyczne; powstaje również boisko szkolne. 

W roku szkolnym 1967/1968 do szkół średnich wchodzi reforma spowodowana wydłużeniem 

o rok nauki w szkole podstawowej. Zaczynają obowiązywać nowe programy, nowe 

podręczniki, wprowadzony zostaje nowy przedmiot – wychowanie obywatelskie. Rok później 

X LO zajmuje I miejsce pod względem wyników nauczania w woj. wrocławskim. Dwa lata 

później odbywają się pierwsze egzaminy maturalne w zreformowanej szkole. 

Powstają kolejne inicjatywy i koła zainteresowań: Szkolny Fundusz Odbudowy Stolicy, Koło 

Młodych Racjonalistów, koło żywego słowa, dramatyczne, miłośników teatru, plastyczne oraz 

liczne koła przedmiotowe. Uzdolniona muzycznie młodzież może wykazać się w chórze 

szkolnym lub zasilić szeregi Koła Miłośników Muzyki (opiek. Klara Stankowska). Włodzimierz 

Szomański zakłada również dziewięcioosobowy zespół muzyczny oraz szesnastoosobowy 

zespół wokalny, które odnoszą sukcesy zarówno w mieście, jak i w regionie. 

Ugruntowaną pozycję szkoły umacniają indywidualne i drużynowe sukcesy naukowe, 

artystyczne i sportowe uczniów. Andrzej Jamrozik zdobywa tytuł finalisty Olimpiady Fizycznej 

(naucz. Bolesław Ciałkowski); E. Walczewska, T. Radomski, J. Kowalczyk zajmują III miejsce w 

mieście w konkursach „Wiem wszystko o Olimpiadzie” oraz „Wiem wszystko o Meksyku”; B. 

Skawińska zajmuje I miejsce w konkursie na plakat poświęcony 500 rocznicy urodzin M. 

Kopernika; T. Cieśla bierze udział w finale Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Radzieckiej. 

Szkoła zajmuje wysokie miejsca w lidze szkół średnich  

w piłce siatkowej chłopców i w piłce ręcznej dziewcząt; Jacek Siemiątkowski zdobywa I miejsce 

na mistrzostwach lekkoatletycznych Polski juniorów; na Dolnośląskiej Spartakiadzie Młodzieży 

A. Szumowski zostaje podwójnym złotym medalistą w skoku w dal i trójskoku, a A. Maskiewicz 

zajmuje I miejsce w podnoszeniu ciężarów. 

Zgodnie z zasadą „w zdrowym ciele zdrowy duch” uczniowie szkoły zostają objęci 

kompleksową opieką medyczną: przeprowadzane są badania dermatologiczne i 

stomatologiczne oraz szczepienia przeciwko durowi brzusznemu i gruźlicy. W ramach 

profilaktyki przeciwgruźliczej organizowane są prześwietlenia młodzieży. Przeprowadza się 

również pogadanki na temat chorób wenerycznych, próchnicy,  BHP, szkodliwości palenia 

papierosów i picia alkoholu. Odbywają się również systematyczne kontrole higieniczno-

sanitarne całego budynku. 



Wychowaniu ideowemu i politycznemu młodzieży sprzyjają liczne w tej dekadzie „okrągłe” 

rocznice wydarzeń historycznych. Listę otwierają obchody 1000-lecia Państwa Polskiego 

(1966r.), 50 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości (1968r.) i 175 rocznica wybuchu 

powstania kościuszkowskiego (1969r.). Uczniowie i nauczyciele aktywnie uczestniczą również 

w przygotowaniach i obchodach uroczystości związanych z historią PRL (20-lecie PZPR i 25-

lecie istnienia państwa ludowego) i ZSRR, takich jak 50 rocznica rewolucji październikowej 

(1967r.), 50-lecie Komsomołu (1968r.) czy 100 rocznica urodzin Lenina (1970r.). 
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