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Z końcem roku szkolnego 2001/2002 kończy się  trzynastoletnia kadencja dyrektor Wandy

Walkowiak,  która  obejmuje  stanowisko  wizytatora  w  Dolnośląskim  Kuratorium.  Kolejnym

dyrektorem  szkoły  zostaje  Bożena  Koronkiewicz.  W  roku  szkolnym  1993/1994  następuje

przejęcie  szkół  ponadpodstawowych  przez  Zarząd  Miasta;  w  gestii  Kuratorium  pozostaje

nadzór pedagogiczny. W październiku 1994r. odbywają się obchody 40-lecia powstania szkoły,

które rozpoczynają się mszą św. w intencji nauczycieli, uczniów i absolwentów w kościele oo.

franciszkanów na Karłowicach. Pierwszy w historii szkoły zjazd absolwentów organizuje Ewa

Sztandera. Powstaje również pierwsza monografia X LO. Jubileusz uświetnia występ zespołu

„Spirituals Singers Band” Włodzimierza Szomańskiego, byłego nauczyciela X LO, w którego

składzie śpiewa dwóch absolwentów szkoły. 

W roku szkolnym 1999/2000 wchodzi  w życie kolejna reforma oświaty, na mocy której w

szkole  umieszczono  Gimnazjum  nr  32.  Obiema  placówkami  kieruje  jeden  dyrektor.  W

kolejnym  roku  przybywa  klas  gimnazjalnych,  zwiększają  się  potrzeby  kadrowe  -  pracę

rozpoczyna  13  nowych  nauczycieli.  Wchodzą  w  życie  stopnie  awansu  zawodowego

nauczycieli  oraz  nowy  regulamin  zdawania  egzaminu  dojrzałości;  10  nauczycieli  zdaje



egzamin na egzaminatora Okręgowej Komisji  Egzaminacyjnej.  Rok później  (2001/2002) na

skutek wydłużenia nauki o rok na poziomie gimnazjalnym nie ma naboru do klas pierwszych

liceum. Kolejny rok przynosi  decyzję władz miasta o powstaniu Zespołu Szkół  nr  8,  który

tworzą Liceum Ogólnokształcące nr X i Gimnazjum nr 32, co pociąga za sobą konieczność

zmiany Statutu szkoły.  Jest  to pierwszy rok reformy liceum - naukę w klasach pierwszych

rozpoczynają absolwenci gimnazjów.

Stopniowo oddawane są do użytku kolejne skrzydła szkoły. We wrześniu 1993r. gotowy jest

blok sportowy (D): mała i duża sala gimnastyczna, siłownia wyposażona w atlas, łazienki i

szatnie.  Rok  później  kończą  się  prace  na  pierwszym  piętrze  w  bloku  sportowym,  gdzie

powstaje drugie laboratorium językowe oraz sala  gry do tenisa stołowego wyposażona w

nowe stoły  i  sprzęt  szachowy.  W grudniu oddano do użytku pomieszczenia w przyziemiu

skrzydła D, gdzie urządzono pracownię plastyczną, bufet (kilka lat później przeniesiony do

skrzydła C) oraz dwie sale kolumnowe z przeznaczeniem na imprezy szkolne i konferencje. W

roku szkolnym 1996/1997 oddano do użytku budynek C,  gdzie znalazły się  pomieszczenia

administracyjne,  sala konferencyjna,  gabinet pedagoga,  gabinet lekarski  i  stomatologiczny,

aula, biblioteka i radiowęzeł, którym opiekują się Jarosław Śleszyński i Waldemar Jakubowski.

W czerwcu 2001r. szkoła otrzymuje oficjalne pozwolenie na użytkowanie budynku. 

Postępuje komputeryzacja szkoły: w roku szkolnym 1998/1999 następuje podłączenie szkoły

do Internetu, rok później administratorem szkolnej sieci komputerowej zostaje Włodzimierz

Kubacki.  Dwa  lata  później,  pokonując  liczną  konkurencję,  szkoła  wygrywa  konkurs  na

pracownię internetową. Nagrodą jest nowa pracownia komputerowa (15 stanowisk) wraz z

serwerem  i  4  stanowiska  w  bibliotece.  Ofertę  konkursową  z  programem  wykorzystania

sprzętu  przygotował  zespół  w  składzie:  Wanda Walkowiak,  Bożena Koronkiewicz  i  Teresa

Miodek.

Powstają nowe inicjatywy: w roku szkolnym 1993/1994 odbywają się I Otwarte Mistrzostwa X

LO w Biegu Górskim na Ślężę, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Jacek

Skrzypiński. Impreza z roku na rok przyciąga coraz liczniejszą rzeszę uczestników, kibiców i

gości. Dwa lata później z inicjatywy Heleny Nazarenko-Fogt powstaje Szkolne Koło Turystyki

Rowerowej.  Postępująca  komputeryzacja  życia  codziennego  stwarza  zapotrzebowanie  na

nowe  koła  zainteresowań:  programistyczne,  internetowe  i  multimedialne,  prowadzone

odpowiednio przez nauczycieli informatyki: Włodzimierza Kubackiego i Rafała Kosmalskiego i

nauczyciela historii Jarosława Śleszyńskiego. 

Młodzież aktywnie uczestniczy w wydarzeniach związanych ze zmieniającą się sytuacją na

polityczno-gospodarczej mapie Europy. W latach 1994-1997 uczniowie X LO uczestniczą w

pięciu  sesjach  Europejskiego  Parlamentu  Młodzieży:  w  Dublinie,  Helsinkach,  Mediolanie,

Monachium  i  Barcelonie.  W  roku  szkolnym  2003/2004  zostaje  przeprowadzone  szkolne

referendum  w  sprawie  przystąpienia  Polski  do  Unii  Europejskiej;  X  LO  bierze  udział  w

programie  „Moja  szkoła  w  Unii  Europejskiej”  –  uczniowie  śledzą  w  Internecie  szczyt  w

Atenach i podpisanie przez Polskę Traktatu Akcesyjnego do UE.  W tematykę unijną wpisuje



się również sukces  uczennicy Joanny Kupczak,  która zostaje laureatką międzynarodowego

konkursu  literackiego  Fundacji  Krzyżowa  na  temat  „Czy  jesteśmy  Europie  potrzebni?

Rozważania o roli kultury i wartości mojego kraju w budowaniu zjednoczonej Europy” (naucz.

Grażyna Melska). 

Rośnie również świadomość młodzieży związana z zagrożeniami niesionymi przez narkomanię

i AIDS. W roku szkolnym 1995/1996 w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o AIDS w kategorii

dużych  form  I  miejsce  zajmuje  Katarzyna  Mikurda,  a  III  Paulina  Walkowiak;  w  kategorii:

wiersz, hasło II miejsce zdobywa Rafał Wolnicki. Trzy lata później szkoła pełni rolę gospodarza

Forum ds. Uzależnień organizowanego przez miasto z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS.

Uczniowie  Małgorzaty  Pułki  prezentują  spektakl  o  narkomanii  „Smuga  cienia”,  który

otrzymuje główną nagrodę na Dolnośląskich Targach Edukacyjnych TARED’99.

Inne wybrane sukcesy dekady: Katarzyna Mikurda uzyskuje tytuł laureata Olimpiady Języka

Polskiego i Literatury; Małgorzata Duraj i Paulina Walkowiak (naucz. Małgorzata Pułka), Ewa

Basara,  Hanna  Kropiowska  i  Magdalena  Kacprzyńska  (naucz.  Małgorzata  Jakubek),  Marta

Kapelińska  i  Hanna  Kutrzeba  (naucz.  Jadwiga  Kucharska)  zdobywają  tytuł  finalisty;  Jakub

Sawczuk i Marta Kapelińska uzyskują tytuł finalisty Olimpiady Filozoficznej (naucz. Jadwiga

Kucharska);  Michał Wojdyła zdobywa tytuł laureata Olimpiady Języka Angielskiego (naucz.

Magdalena  Motyl),  a  Matylda  Werner  tytuł  finalisty  (naucz.  Lilia  Ślepecka);  Andrzej

Szynkiewicz  (naucz.  Maria  Jarzębowicz)  i  Przemysław  Zachoszcz  (naucz.  Alina  Kuźma)

uzyskują  tytuł  finalisty  Olimpiady  Geograficznej;  Katarzyna  Pierzchała  zdobywa  nagrodę

specjalną  w  międzynarodowym  konkursie  „Europa  2000  –  Europa  tolerancji”  (naucz.

Stanisława  Wodecka);  Marta  Koźba  i  Dorota  Sarzała  uzyskują  tytuł  laureatek  Konkursu

Literackiego „Nowych Pokoleń” i „Gazety Dzieci” (naucz. Jadwiga Kucharska); Maciej Mikurda

zdobywa  III  miejsce  w  ogólnopolskim  konkursie  „Historia  Żydów  polskich”  (naucz.  Ewa

Sztandera);  Cezary  Matkowski  otrzymuje  tytuł  laureata  w  ogólnopolskim  Konkursie

Mickiewiczowskim  (naucz.  Małgorzata  Jakubek);  wysokie  miejsca  w  konkursie  „Młodzież

poznaje teatr”,  nagrody indywidualne dla uczniów i nauczycieli  języka polskiego; I miejsce

klasy  3d  w  Konkursie  Informatycznym  „Przeglądu  Technicznego”  (opiek.  Włodzimierz

Kubacki); wicemistrzostwo województwa w szachach, liczne sukcesy w siatkówce dziewcząt i

koszykówce dziewcząt i chłopców.



I Mistrzostwa w Biegu na Ślężę i ich pomysłodawca prof. Jacek Skrzypiński

I Zjazd absolwentów z okazji 40-lecia X LO - prof. Anna Mędrecka z 

wychowankami



Mariusz Kaźmierski otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów z rąk

Jerzego Buzka



Klasa prof. Zofii Łażewskiej


