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W  latach  1985-1993  funkcję  dyrektora  pełnią  Henryk  Pawlus,  Maria  Burska  i  Wanda

Walkowiak. Od września 1984r. licea ogólnokształcące przechodzą pod bezpośredni nadzór

Kuratorium Oświaty i Wychowania. Zmiany ustrojowe zapoczątkowane w 1989r. przynoszą

zwiększenie  autonomii  szkoły,  większą  odpowiedzialność  za  proces  dydaktyczny  i  większy

wpływ rodziców. Wchodzi w życie nowy regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania.

Do programu wychowawczego  wchodzi  Powszechna Deklaracja  Praw Człowieka.  Program

wdrażania  Deklaracji,  realizowany  przez  szkoły  podlegające  wrocławskiemu  kuratorium,

opracowała Teresa Miodek.

Szkoła poszerza swoją ofertę edukacyjną.  W roku szkolnym 1984/1985 zostają utworzone

cieszące się dużą popularnością wśród młodzieży klasy z rozszerzonym programem nauczania

języka angielskiego i niemieckiego. Rok później zostają wprowadzone zajęcia z informatyki,

które  prowadzą Bożena Koronkiewicz i Henryk Pawlus. W kolejnym roku program nauczania

zostaje wzbogacony o następujące przedmioty uzupełniające: propedeutykę filozofii, wiedzę

o  prawie,  propedeutykę  wiedzy  ekonomicznej,  informację  naukową  z  elementami

naukoznawstwa,  elementy  informatyki  i  religioznawstwo,  a  w  roku  szkolnym  1990/1991

zostaje wprowadzona religia. W tym samym roku powstaje autorska klasa matematyczno-

informatyczna, do której program opracowali  Włodzimierz Kubacki,  Edward Wilk i  Bożena

Koronkiewicz. 

Postępuje  modernizacja  bazy  dydaktycznej  szkoły.  W  roku  szkolnym  1986/1987  

z  inicjatywy  Włodzimierza  Kubackiego  powstaje  laboratorium  mikrokomputerowe  z

sześcioma  stanowiskami.  Trzy  lata  później  dzięki  staraniom  Bożeny  Koronkiewicz  i

Włodzimierza Kubackiego szkoła otrzymuje komputer „Junior” z pełnym oprzyrządowaniem.

Już  w  nowej  siedzibie  przy  ul.  Pieszej  powstają  dwie  pracownie  informatyczne  (po  16

stanowisk każda) wyposażone w sprzęt wysokiej  klasy.  Wspólnym wysiłkiem bibliotekarek

Stanisławy Pomykały i Teresy Miodek powstaje czytelnia. W roku szkolnym 1987/1988 zostaje

przeprowadzony  gruntowny  remont  biblioteki,  a  już  w  nowej  siedzibie  następuje

komputeryzacja  zbiorów,  wzbogacenie  księgozbioru,  a  także  zakupienie  sprzętu

komputerowego  i  audiowizualnego  przez  Komitet  Rodzicielski.  Biblioteka  stopniowo

przekształca się w multimedialne szkolne centrum informacji i edukacji samokształceniowej.

W  związku  ze  zmianą  sytuacji  politycznej  w  kraju  po  1989r.  zagrożony  jest  byt  szkoły

(prawowici  właściciele  -  oo.  franciszkanie  mają  szansę  na  odzyskanie  budynków

klasztornych). Trwają starania o nową siedzibę. 21 czerwca 1991r. Rada Pedagogiczna zostaje

poinformowana, że decyzją Kuratorium X LO otrzyma nowo budowany gmach przy ul. Pieszej.

Ruszają przygotowania do przeprowadzki. 9 listopada 1992r. wszyscy nauczyciele i uczniowie

opuszczają budynek przy al. Kasprowicza 28 i udają się do nowego gmachu przy ul. Pieszej 1.



Następuje  uroczyste  otwarcie  szkoły  (w  budowie)  z  udziałem  władz  oświatowych.  Do

dyspozycji  szkoły  oddano skrzydła dydaktyczne: A i  B.  Wszystkie  sale  (31)  wyposażono w

nowe meble, zakupiono pomoce dydaktyczne. Nie ma jeszcze sali gimnastycznej ani boiska –

zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na korytarzach i w osiedlowych alejkach.

Lata 80-te to czas wzmożonej krytyki i narastającego buntu wobec politycznej, społecznej i

gospodarczej  sytuacji  kraju.  Część  młodzieży  manifestuje  swój  stosunek  do  panującego

ustroju strojem, fryzurą, noszeniem zakazanych emblematów czy niechęcią do przychodzenia

do szkoły w tzw. soboty dydaktyczne. Pod koniec dekady przestają obowiązywać mundurki. 

W  1989r.,  jeszcze  przed  legalizacją,  w  szkole  powstaje  komitet  założycielski  NSZZ

„Solidarność” w składzie: Stanisława Wodecka, Edward Wilk, Teresa Miodek, która wkrótce

zostaje przewodniczącą liczącego ponad dwadzieścia  osób koła.  Trwają przygotowania do

pierwszych od zakończenia wojny częściowo demokratycznych wyborów. 4 czerwca 1989r. w

komisjach  wyborczych  z  ramienia  „Solidarności”  zasiadają  Teresa  Miodek  i  Edward  Wilk.

Stanisława Wodecka aktywizuje młodzież,  która organizuje przed budynkiem szkoły punkt

informacyjny Komitetu Obywatelskiego dla głosujących. W maju 1993r. NSZZ „Solidarność”

ogłasza strajk okupacyjny, co oznacza przełożenie pisemnego egzaminu maturalnego z 10 i 11

na 25 i 26 maja. 

W 1990r. z inicjatywy Grażyny i Stanisława Melskich (nauczycielki języka polskiego i aktora

Teatru Polskiego) powstaje teatr  szkolny,  który w 1997r.  przyjmuje nazwę „Dziesiątka”.  W

pierwszych  latach  działalności  teatr  wystawia  m.in.  „Wariacje  na  temat  ballad”  wg

Mickiewicza,  „Sejm  kobiet”  wg  Arystofanesa  i  „Ferdydurke”  wg  Gombrowicza.  Aktorzy

występują  na  scenach  zawodowych,  w  ośrodkach  wychowawczych,  ośrodkach  kultury,

domach  dziecka;  teatr  bierze  udział  w  festiwalach,  przeglądach,  konkursach,  odnosząc

sukcesy.

W 1992r. powstaje Grupa Plastyczna im. Franka Zappy, którą prowadzi Paweł Wojas. W skład

grupy  wchodzą  uczniowie  szkół  ponadpodstawowych,  studenci  i  dorośli.  Od  1995r.  jej

uczestnicy  cyklicznie  prezentują  swoje  prace  na  wystawie  plastycznej  w  Muzeum

Architektury. Impreza odbywa się pod nazwą „Okazjonalne Spotkania Artystyczne im. Szerpy

Tenzinga”.  W  roku  szkolnym  1997/1998  Grupa  otrzymuje  również  wyróżnienie  

w konkursie Zarządu Miasta „Dzieci i młodzież dla Wrocławia”.

 Inne  wybrane  sukcesy  dekady:  Sławomira  Zalewska  (naucz.  Stanisława  Wodecka)  i

Magdalena Iwanik (naucz. Małgorzata Pułka) uzyskują tytuł laureata Olimpiady Literatury i

Języka  Polskiego;  Magdalena  Czyjt  i  Dominika  Zembrzuska  (naucz.  Małgorzata  Pułka)

zdobywają tytuł finalisty; Arkadiusz Maczuga uzyskuje tytuł laureata Olimpiady Filozoficznej

(naucz.  Jadwiga  Kucharska);  Tomasz  Zuterek  zdobywa  tytuł  finalisty  Olimpiady  Języka

Rosyjskiego  (naucz.  Bronisława  Putkowska);  Hanna  Szyrlewska   uzyskuje  tytuł  laureata

Olimpiady  Języka  Niemieckiego,  a  Edyta  Operacz  tytuł  finalisty  (naucz.  Daria  Nasiadko);

Magdalena Iwanik zdobywa tytuł laureata (naucz. Lilia Ślepecka), a Ewa Iwanik (naucz. Beata



Kawa)  tytuł  finalisty  Olimpiady  Języka  Angielskiego;  Witold  Kilijański  i  Jacek  Borowski

uzyskują  tytuł  finalisty  Olimpiady  Geograficznej  (naucz.  Alina  Kuźma);  Wojciech  Kumala

zdobywa tytuł  laureata Olimpiady Fizycznej  (naucz.  Wanda Walkowiak);  Arkadiusz Berlicki

uzyskuje  tytuł  finalisty  Olimpiady  Astronomicznej  (naucz.  Helena  Nazarenko-Fogt);  Kinga

Łuczak,  Grzegorz  Polak  i  Krzysztof  Zubik   zdobywają tytuł  finalisty  Olimpiady Biologicznej

(naucz.  Maria  Dobrowolska);  ośmiu  uczniów  zostaje  nagrodzonych  w  Ogólnopolskim

Konkursie na recenzję filmu „Zwolnieni z życia” (naucz. Jadwiga Kucharska); szkoła zdobywa

III  miejsce  w konkursie czytelniczym  „Dolny  Śląsk  w 40-leciu  PRL”,  I  miejsce  i  puchar  w

zawodach drużyn PCK, I miejsce w Konkursie Wiedzy Pożarniczej (opiek. Teofil Matuszewski)

oraz szkolnych kół TPRR (opiek. Bronisława Putkowska). Osiągnięcia sportowe: tytuł mistrza w

koszykówce  (opiek.  Bogdan  Lutkiewicz);  II  miejsce  w III  lidze  siatkówki  dziewcząt  (opiek.

Iwona  Niewodowska);  wygrana  dziewcząt  w  klasyfikacji  generalnej  w  XIII  Spartakiadzie

Dzielnicy Psie Pole, I i II miejsce w Lidze Lekkoatletycznej o Puchar Przeglądu Sportowego; I

miejsce w wojewódzkich mistrzostwach w biegach przełajowych i III miejsce indywidualnie

Tomasza Dawiskiby (opiek. Jacek Skrzypiński).

Już niedługo tablica z nazwą szkoły zmieni miejsce – jeszcze na budynku

przy ulicy Kasprowicza



Dyr. Wanda Walkowiak przemawia przed nową siedzibą szkoły -1992
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