
Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego 
w Białymstoku istnieje od1990r. Mieści się w zabytkowej kamienicy z 1871r. 

Powstało dzięki staraniom grupy osób: 
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 
było ze Społecznym Towarzystwem 
Oświatowym, a organem prowadzącym 
szkołę do 21 marca 2016r. było 
Samodzielne Koło Terenowe Nr 91 STO. 

Prezesami Zarządu Koła byli: Czesław Bagiński, Barbara Liedke, Hubert Kaczyński, 
Barbara Tarasiewicz, Urszula Andrejewicz, Hubert Kaczyński. 

Nadzwyczajna zaradność grupy 
pierwszych rodziców, którzy sami 
wykonali remont całego budynku (który w 
1990r. od strony boiska tak wyglądał) 
umożliwiła rozpoczęcie zajęć 1 września. 

 

 

 

Uroczyste poświęcenie Szkoły… 
 

Już w maju 1992 r. do pierwszego w historii szkoły egzaminu dojrzałości przystąpiło 
32 uczniów klas czwartych i odtąd, co roku, jej mury opuszczają kolejne roczniki, w 
sumie do 2016r. – 884 absolwentów. Studiują: prawo, nauki medyczne, ekonomię, 
handel zagraniczny, historię, europeistykę, dziennikarstwo, informatykę, architekturę, 
psychologię, filozofię, filologie nowożytne i klasyczną, etnografię... w kraju i za 
granicą. Świadczy to o różnorodności zainteresowań naszych uczniów, które szkoła 

potrafiła rozbudzić i rozwinąć. Wśród uczniów liceum są laureaci i finaliści olimpiad 

przedmiotowych, konkursów literackich i teatralnych.  



Tworzeniu szkoły towarzyszyło głębokie przekonanie organizatorów i rodziców w 
sens tego przedsięwzięcia. Dla rodziców ważne były nie tylko ambitne programy 
nauczania, ale także staranność w wychowaniu młodzieży. Liceum to placówka 
"kameralna", nastawiona na jakość kształcenia, umożliwiająca uczniowi rozwój 
zgodny z jego zainteresowaniami, dająca możliwość rozwijania tych zainteresowań 
na zajęciach fakultatywnych i podczas indywidualnych konsultacji z nauczycielami.  

Szkoła może pochwalić się wielu absolwentami: pracownikami naukowymi polskich 
uczelni takich jak Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w 
Białymstoku, Politechnika Warszawska, a także Uniwersytet Stanowy w New Yorku, 
dyrektorami firm o światowej renomie, pracownikami instytucji unijnych, 
dziennikarzami, lekarzami ze znacznymi osiągnięciami.  
 
Do naszych absolwentów zaliczają się:  

Tomek Bagiński w 2003 r. nominowany 
do OSCARA za film „Katedra”, w 2004 r. 
obsypany nagrodami za film „Sztuka 
spadania 
 
Odbiera na spotkaniu z uczniami SLO 
„Skrzydlaty tornister” 
 

 
 
 
A oto wizja graficzna ucznia SLO – 
Tomasza Bagińskiego, drukowana na 
łamach Kuriera Porannego - ten artykuł 
miał zachęcić do odwiedzenia 
Społecznego Liceum    

 

 
Tomek Rosiński filozof, ukończył studia międzywydziałowe humanistyczne na UW. 
W czasie przygotowania jednocześnie dwóch doktoratów wydał książkę "Platonizm i 
Simone Weil". 
 

Pan profesor Jan Kamiński może się tylko 
chwalić takim wychowankiem. 

 
 
 
 
 
 
 



Szymon Hołownia przedstawiał swoje poglądy  w 
Nevsweeku, Ozonie, Gazecie Wyborczej i Rzeczpospolitej. 
Jest autorem książki: „Kościół dla średnio 
zaawansowanych” . Jest też znanym dziennikarzem 
radiowym i telewizyjnym 

 
 
 

 
 
 
Izabella Miejłuk studiowała na Wydziale 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. W 2005 r. 
objęła stanowisko Dyrektora Generalnego 
MTV Networks Polska. W lutym 2007 
powołano ją na stanowisko wiceprezes 
zarządu głównego MTV Networks Europe z 
siedzibą w Londynie. 

 
Z okazji 15-lecia istnienia w czerwcu 2005 Społeczne Liceum Ogólnokształcące 
Społecznego Towarzystwa Oświatowego otworzyło „Galerię na płocie” inspirowaną 
książką Pana Jana Kamińskiego „Metafizyka prowincji”  Fotografie Piotra 
Malczewskiego. Tradycja „Galerii na płocie” jest kontynuowana w następnych latach.  
 

 
W 2006 r formuła galerii została 
poszerzona o „Galerię na II piętrze” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Budynek przy ulicy Fabrycznej 10 ma bogatą historię. W przewodniku po 
Białymstoku z roku 1939 na stronie 11 istnieje zapis - Prywatne Gimnazjum 
Koedukacyjne im. H. Sienkiewicza – ul. Fabryczna 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 1945 roku w istniało tu męskie Gimnazjum Publiczne nr 2 !!! 

 W czerwcu 2005r. absolwenci Gimnazjum nr 2 postanowili spotkać się w szkole po 
60 latach, mamy nadzieję, że stanie się to nową tradycją szkół z Fabrycznej 10 ,  

 

 
 
 
 
 



 
A w 1946 r. w budynku przy Fabrycznej 
zaczęło działalność Liceum 
ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza. 
Pierwszym dyrektorem szkoły został 
Konstanty Kosiński, działacz oświatowy i 
konspiracyjny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
W 2007r. kamienica Fabryczna 10 
zmieniła kolor elewacji z różowego na 
piaskową pistację - zapraszamy do 
osobistego stwierdzenia jak wygląda 
ten kolor. 
 
W 2015r. po dwuletnim remoncie  
został oddany do użytku budynek 
Fabryczna 10 A „domek”, który stał 
się atrakcyjnym uzupełnienie sal 
lekcyjnych. 
 
W roku 2000r. do Społecznego 
Liceum w budynku Fabryczna 10 

dołączyło Społeczne Gimnazjum nr 8 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, zaś  
w 2013r. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego. W następnych latach szkoła podstawowa została przeniesiona do 
wynajmowanych pomieszczeń. Wszystkie te szkoły weszły w skład Zespołu Szkół 
Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku. 
 
1 września 2016r., zgodnie z  uchwałą Walnego Zebrania Członków Samodzielnego 
Koła Terenowego nr 91 STO w Białymstoku   organem prowadzącym Zespół Szkół 



stała się Fundacja Edukacji "Fabryczna 10" powołana przez Samodzielne Koło 
Terenowego nr 91 STO w Białymstoku.  
  
Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji "Fabryczna 
10" w Białymstoku od 1 września 2016r. przyjęły nowe nazwy: 
  
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku 
Społeczne Gimnazjum nr 8 w Białymstoku 
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku 

 


