
HISTORIA SZKOŁY 

 

 3 DEKADA - LATA 1974 – 1983 

W 1974r. odbywają się uroczyste obchody 20-lecia X LO. Szkoła zostaje odznaczona medalem 

Komisji Edukacji Narodowej oraz otrzymuje sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. 

W latach 1974-1983 funkcję dyrektora szkoły sprawują kolejno Adam Dutkiewicz i Bronisław 

Południak. 

W roku szkolnym1973/1974 uczniowie rozpoczynają naukę w klasach profilowanych: 

matematyczno-fizycznej, biologiczno-chemicznej i humanistycznej. Dwa lata później 

następuje przebudowa i modernizacja boisk szkolnych. We wszystkich klasach tworzą się 

drużyny HSPS (Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej). HSPS i Samorząd Szkolny wspólnie 

prowadzą radiowęzeł szkolny i wydają gazetkę. W roku szkolnym 1982/1983 X LO nawiązuje 

kontakty naukowe z Politechniką Wrocławską, Instytutem Botaniki i Państwowymi Zakładami 

Kartograficznym oraz współpracę kulturalną z kinem „Ognisko” i Teatrem Polskim. 

Coroczna przerwa jesienna stwarza okazję do podniesienia świadomości klasowej młodzieży. 

Młodzież wykonuje prace polowe (w PGR-ach w Skarszynie, Zawoni, Suchej, Kobylicach, itd.) 

oraz podejmuje pracę w zakładach produkcyjnych, m.in. w Polarze, Polmosie, Fadromie, 

Cukrowni „Klecina”, Młynach „Różanka” i „Maria”.  

Opisywana dekada obfituje w liczne sukcesy, głównie natury artystycznej. W I Harcerskim 

Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach wśród siedmiu nagrodzonych 

zespołów znajdują się dwa z X LO: „Groteska” i „Muzilo” prowadzone przez Włodzimierza 

Szomańskiego. W roku szkolnym 1975/1976 w Ogólnopolskim Przeglądzie Małych Form 

Wokalnych i Instrumentalnych Młodzieży Szkolnej „Wrocławski Maj” II nagrodę otrzymuje 

zespół Włodzimierza Szomańskiego „Kubeł Jazz Band”, a dwa lata później na tej samej 

imprezie I nagrodę oraz nagrodę publiczności zdobywa zespół Marii Romanowskiej 

„Atramentowe Plamy”. „Kubeł Jazz Band” zajmuje również I miejsce na międzynarodowym 

przeglądzie zespołów muzycznych „Bydgoskie impresje” (1976/1977); a dwa lata później 

otrzymuje nagrodę dziennikarzy podczas Międzynarodowego Spotkania Młodzieży 

Muzykującej w Bydgoszczy. Obok sukcesów zespołowych, widoczne są również dokonania 

indywidualne: Daria Barzyk zostaje laureatką eliminacji wojewódzkich XVIII Ogólnopolskiego 

Konkursu Piosenki Radzieckiej, a Ewa Sztandera zajmuje III miejsce w XXVII Ogólnopolskim 

Konkursie Recytatorskim. 

Godne odnotowania są również sukcesy naukowe: Piotr Malski uzyskuje tytuł laureata 

Olimpiady Języka Niemieckiego (naucz. Danuta Lipińska); Krzysztof Wytrychowski zdobywa 

tytuł laureata Olimpiady Biologicznej (naucz. Maria Dobrowolska), Władysław Jakowczyk i 

Dorota Opoka (naucz. Franciszka Witkowska), Hanna Zając, Tomasz Pytrus, Cezary Szwast i 



Tomasz Rytarowski (naucz. Maria Dobrowolska) uzyskują tytuł finalisty Olimpiady Biologicznej; 

Zofia Nowicka zdobywa tytuł laureata Olimpiady Artystycznej (naucz. Klara Stankowska); w 

finale Ogólnopolskiego Konkursu „Ziemskie orbity kosmosu” woj. wrocławskie reprezentuje L. 

Nowak; drużyna X LO zajmuje I miejsce w VI Młodzieżowej Olimpiadzie Krajoznawczej 

Województwa Wrocławskiego; uczniowie X LO zdobywają wysokie (I i II) miejsca w konkursie 

„Młodzież poznaje teatr” (naucz. Stanisława Wodecka). Na arenie sportowej uczniowie X LO 

odnoszą sukcesy w pływaniu, strzelaniu (wysokie miejsca w spartakiadach dzielnicowych), 

lekkiej atletyce (Wojewódzka Spartakiada Młodzieży), badmintonie (H. Radaczyńska – czołowa 

zawodniczka kraju), judo (W. Binek – mistrzostwa Europy juniorów) oraz w szachach (I miejsce 

w VII Wojewódzkim Turnieju Szachowym: M. Kopczyński, T. Wysocki, H. Garczarek). 

Końcowe lata opisywanej dekady przynoszą tragiczne wydarzenia. 13 grudnia 1981r. zostaje 

wprowadzony stan wojenny. W okresie od 14 grudnia do 3 stycznia we wszystkich szkołach 

zostaje zawieszona nauka. Szkole przydzielono „opiekuna” z SB. Nie działają telefony, 

zdelegalizowano wszystkie organizacje. Nauczyciele pełnią całodobowe dyżury. Obowiązują 

prawa stanu wojennego, m.in. zakaz wyjazdu z miasta, godzina policyjna oraz zakaz noszenia 

przez uczniów zakazanych emblematów. Za udział w manifestacjach grozi kara więzienia lub 

wydalenie ze szkoły. Część nauczycieli i uczniów czyta literaturę  

i czasopisma wydawane przez działającą w podziemiu opozycję. Dwaj uczniowie zatrzymani 

przez funkcjonariuszy MO za udział w zamieszkach ulicznych w dniu 31 sierpnia zostają 

zawieszeni w prawach uczniowskich. Represje nie omijają również członków grona 

pedagogicznego. Nauczyciel bibliotekarz Adam Poprawa otrzymuje naganę za wywieszenie na 

drzwiach biblioteki klepsydry po zamordowaniu na komisariacie milicji warszawskiego 

maturzysty Grzegorza Przemyka. 



 

Beania 1977 – na pierwszym planie prof. Edward Wilk 

 



 

Kubeł Jazz Band Włodzimierza Szomańskiego 



 

Uroczyste przekazanie sztandaru 

 


