
Podwójny jubileusz Zespołu Szkół Społecznych STO 
 
Po wakacjach, dzwonek szkolny w społecznym liceum przy ul. Fabrycznej 
zadzwonił po raz dwudziesty, a w siostrzanym gimnazjum – po raz dziesiąty. 
Zespół Szkół Społecznych STO obchodzi w tym roku okrągły jubileusz. 
 
Zabytkowa kamienica przy ul. Fabrycznej 10 istnieje od 1871 roku. Przed wojną 
mieściło się tam Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne im. H. Sienkiewicza, 
potem pierwsze w Białymstoku liceum ogólnokształcące, ale już w kilka lat po 
wojnie o budynku zapomniano. Zabytek niszczał aż do 1990 roku, kiedy to 
grupa zapaleńców postanowiła znów tchnąć w niego życie.  
 
Na początku było liceum  
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO powstało dzięki staraniom 
Czesława Bagińskiego, Huberta Kaczyńskiego, Józefa Szawca i Edwarda Zycha 
przy wsparciu Filii Uniwersytetu Warszawskiego i pracowników naukowych 
Instytutu Matematyki UW w Białymstoku. Od początku działalności liceum 
związane jest ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym..  
- Początki nie były łatwe, zabytek był w strasznym stanie i tylko dzięki 
ogromnej determinacji i zaradności grupy rodziców, którzy sami wykonali 
remont udało się rozpocząć pierwsze zajęcia 1 września 1990 r. – mówi Alina 
Popiołek, matematyczka i była dyrektorka, od początku związana ze szkołą.  
Do tej pory jej mury opuściło blisko 760 absolwentów, przed którymi każda 
uczelnia stała otworem. Bo choć SLO STO to szkoła mała i kameralna, ale – jak 
podkreślają sami uczniowie – ma wiele do zaoferowania.  
- Przyjazna atmosfera, bardzo wysoki poziom języków obcych i wyników 
egzaminów zewnętrznych. Ale też wymiany międzynarodowe, staże językowe 
czy wakacyjne obozy archeologiczne we Francji – wymieniają.  
Szkoła ma jeszcze ten plus, że zarówno ci najbardziej zdolni, jak i ci, którym 
nauka sprawia kłopoty, korzystają z indywidualnych konsultacji, nie muszą więc 
bywać na korepetycjach.  
Uczniowie najbardziej cenią sobie możliwość dostosowania programu 
nauczania do indywidualnych zainteresowań i realizacji pasji. Stąd tak wielu 
absolwentów, o których usłyszała cała Polska, a nawet świat.   
 
Absolwenci najlepszą wizytówką  
Do takich należą Tomasz Bagiński, autor nominowanej do Oscara „Katedry” i 
animowanej „Historii Polski”, czy Szymon Hołownia, publicysta i znany 
dziennikarz telewizyjny. Ale też Małgorzata Górska (Znaniecka) zdobywczyni 
w 2010r. nagrody Fundacji Goldmanów (nazywanej Ekologicznym Noblem) i 
Katarzyna Jarząbek, pracownik Polskiej Akademii Nauk:  
- Szkoła na Fabrycznej kojarzy mi się z  radosnymi wspomnieniami. Sam 
budynek, nieduża kamienica,  gdzie każda klasa miała swoją własną salę i na 



przerwach można było zaparzyć herbatę był czymś zupełnie nowym od tego, 
czego doświadczyłam w przeludnionej i hałaśliwej szkole podstawowej. 
Kameralna atmosfera dawała poczucie wspólnoty, ale i sprzyjała kreowaniu 
indywidualności. Otwartość grona pedagogicznego na nasze często zupełnie 
zwariowane pomysły, a także dbałość o to, żebyśmy mogli rozwijać również 
swoje zainteresowania, dawały poczucie wyjątkowości. Mogę być tylko bardzo 
wdzięczna pedagogom i wychowawcom tej szkoły za solidne wykształcenie, za 
wrażliwość i życzliwość, a nauka do dziś została dla mnie czymś przyjemnym i 
odkrywczym.  
 
Młodszy brat - gimnazjum  
W 2000 r. na bazie istniejącego od 10 lat liceum, powstało Społeczne 
Gimnazjum nr 8 STO. Społeczność szkół chętnie wita pierwszoklasistów, 
organizuje się im doskonałą zabawę na otrzęsinach w czasie integracyjnego 
biwaku. 
Gimnazjaliści uczestniczą w wymianach międzynarodowych z Francją, 
Rumunią, Niemcami. Byli w Hiszpanii, Walii i Belgii. Wyjeżdżają na 
wycieczki, zwiedzając region i kraj, razem odwiedzają kina, teatry, muzea.  
Mogą liczyć na bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i rozwijać swoje 
zainteresowania. Społeczne Gimnazjum STO to też prawdziwa kuźnia 
finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych i olimpiad. Wyniki egzaminu 
gimnazjalnego rokrocznie należą do najwyższych w Białymstoku. 
Galeria za płotem  
Z okazji 15-lecia istnienia w czerwcu 2005 Społeczne Liceum Ogólnokształcące 
STO otworzyło „Galerię na płocie” inspirowaną książką „Metafizyka 
prowincji”, autorstwa Jana Kamińskiego, literata i jednego z pierwszych 
nauczycieli szkoły. Wtedy na płocie przed szkołą zaprezentowano fotografie 
Piotra Malczewskiego. Tradycja „Galerii na płocie” jest kontynuowana do dziś, 
a szanse na zaprezentowanie swoich zdjęć ma każdy, kto tylko zainteresuje nimi 
organizatorów. W 2006 r. formuła wystawy została poszerzona o „Galerię na II 
piętrze”.  
We wrześniu tego roku ruszyła VI jubileuszowa edycja galerii, a jej gwiazdą jest 
Nelly Kamińska, córka Jana Kamińskiego - podróżniczka, reporterka i 
fotoreporterka Gazety Wyborczej, zafascynowana  innego rodzaju prowincją – 
Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Obok jej zdjęć, w ramach tzw. „Galerii 
Młodych” przedstawione są interesujące prace absolwenta architektury PB – 
Krystiana Karpiuka, a także absolwentki SLO STO – Igi Drobisz oraz 
Białostoczanki - Małgorzaty Polakowskiej.  
 
 
 

 


