
KALENDARIUM WYDARZEŃ 1945 – 2022 
(opr. T. Bendig, J. Lisek, E. Klekotko, M. Siedlecka, M. Pieklarz) 

 

 

1945/46 
- szkoła liczy już 6 oddziałów 4-klasowego gimnazjum i 2 oddziały licealne, łącznie 225 

uczniów 

- funkcję dyrektora szkoły zaczyna pełnić Franciszek Ludwiński 

- powołanie w szkole ZHP 

- uruchomienie internatu 

 

1945-1947 
- szkoła organizuje kursy oświatowe dla dorosłych oraz kursy pedagogiczne 

 

1946/47 
- powołanie szkolnego koła Polskiego Czerwonego Krzyża, które ofiarnie działa na rzecz 

ofiar rozminowywania 

 

1947/48 
- funkcję dyrektora szkoły zaczyna pełnić Ludwik Jaworski 

- przedstawiciele koła ZWM wyjeżdżają na Kongres Jedności Młodzieży Polskiej 

- we Wrocławiu 

- powołanie organizacji „Służba Polsce” 

 

1948/49 
- utworzenie 4-letniego liceum ogólnokształcącego pod nazwą Szkoła Ogólnokształcąca 

Stopnia Licealnego 

- spotkanie młodzieży z poetą Awangardy Krakowskiej Jalu Kurkiem 

- powołanie szkolnych agend Związku Młodzieży Polskiej i Towarzystwa Przyjaźni 

Polsko-Radzieckiej 

 

1949/50 
- utworzenie Liceum dla Dorosłych 

- spotkanie z pisarzem Gustawem Morcinkiem 

 

1950/51 
- przeniesienie szkoły do budynku przy ul. Związków Zawodowych 35 

- funkcję dyrektora szkoły zaczyna pełnić Stefan Roman 

- reorganizacja szkoły – powołanie tzw. 11-latki pod nazwą „Szkoła Pod-stawowa i Liceum 

Ogólnokształcące” (placówka liczy w sumie 750 uczniów w 20 oddziałach) 

- przejście większości nauczycieli do nowo powołanego liceum pedagogicznego 

- ożywioną działalność prowadzą szkolne organizacje: ZMP, TPPR, Szkolne Koło 

Odbudowy Warszawy, Szkolne Koło Obrońców Pokoju, PCK, Liga Morska, Szkolny 

Związek Sportowy 

 

1951/52 
- organizacja komisji klasowych i metodycznych zespołów przedmiotowych 

- dla nauczycieli 

- oficjalne powołanie w szkole samorządu szkolnego 

- przygotowania do Zlotu Młodych Przodowników 



- i Budowniczych Polski Ludowej 

 

1952/53 
- szkolne uroczystości żałobne związane ze śmiercią Józefa Stalina 

- utworzenie pierwszych kół przedmiotowych: polonistycznego, biologicznego, fizycznego, 

matematycznego i plastycznego 

 

1953/54 
- powołanie koła dramatycznego i koła tanecznego 

- szkolne obchody Roku Kopernikowskiego 

 

1954/55 
- wycieczka szkolna na centralną Wystawę Rolniczą w Lublinie z okazji 10-lecia Polski 

Ludowej 

- modernizacja boiska szkolnego 

- szkolne obchody Roku Mickiewiczowskiego 

- pierwszy spływ kajakowy zorganizowany przez Ryszarda Jędrzejewskiego we współpracy 

z Kazimierzem Sobczakiem 

 

1955/56 
- szkolna delegacja uczestniczy w V Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów 

w Warszawie 

- znaczne rozszerzenie oferty kół przedmiotowych w szkole 

- szkolne uroczystości żałobne związane ze śmiercią Bolesława Bieruta 

- ożywienie ruchu sportowego w szkole – drużyna siatkarska w czołówce województwa 

białostockiego 

 

1956/57 
- rozpad organizacyjny ZMP i jego likwidacja w szkole 

- powołanie szkolnej drużyny Związku Harcerstwa Polskiego – nowej samodzielnej 

organizacji harcerskiej 

- początek realizacji 3-letniego eksperymentu „Rozwój motoryki dzieci i młodzieży” pod 

auspicjami Instytutu Badań Naukowych AWF w Warszawie (jako jedna z 50 szkół w 

Polsce) 

- remont sali gimnastycznej 

- wprowadzenie jednolitego stroju uczniowskiego (fartuchy dla dziewcząt i mundurki dla 

chłopców oraz berety i czapki) 

 

1957/58 
- opracowanie pierwszego regulaminu uczniowskiego 

- powołanie Spółdzielni Uczniowskiej pod opieką Kazimierza Sobczaka (skupia 25% 

uczniów) 

- powstanie dwóch kół fotograficznych 

- budowa bieżni na boisku szkolnym 

- zorganizowanie Uniwersytetu Powszechnego dla Rodziców przy współpracy TWP 

- nie dochodzi do powołania szkolnego koła ZMS 

 

1958/59 
- dalszy dynamiczny rozwój Spółdzielni Uczniowskiej (62% uczniów) zapewnia jej 

4 miejsce w województwie białostockim 



- szkolne obchody Roku Słowackiego 

- likwidacja nauki religii w szkole, usunięcie emblematów religijnych z sal lekcyjnych 

- wprowadzenie godzin do dyspozycji wychowawcy 

 

1959/60 
- spotkanie z poetą Władysławem Broniewskim 

- początek szkolnych obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego 

- ożywiona i wielostronna działalność szkolnego koła PCK pod opieką 
- Lidii Pinskier 

 

1960/61 
- powołanie klasowych rad rodziców 

- zdobycie I miejsca w województwie przez Szkolne Koło Krajoznawcze w turnieju 

„Śladami Tysiąclecia po Białostocczyźnie” 

- włączenie się młodzieży w obchody 400-lecia Augustowa (inscenizacja uczniowska na 

półwyspie Goła Zośka) 

 

1961/62 
- organizacja konkursu czytelniczego (obejmuje 388 uczniów) w związku z obchodami 

Tysiąclecia Państwa Polskiego 

- założenie Koła Towarzystwa im. Marii Konopnickiej w ramach obchodów Roku 

Konopnickiej 

- początek comiesięcznych koncertów Filharmonii Narodowej w szkole (tradycja istnieje 

do dziś!) 
- organizacja (po raz pierwszy) Olimpiady Szkolnych Lig Quizowych „Polska i świat 

współczesny” 

- szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody prowadzone przez Wacława Bohdana zdobywa 

I miejsce w Polsce za prowadzenie ożywionej działalności w środowisku 

- uczennica Krystyna Zawistowska mistrzynią Polski w biegu na 500 m 

 

1962/63 
- Wacław Bohdan organizuje zlot szkolnych Kół Turystyczno-Krajoznawczych 

w Gruszkach z okazji odsłonięcia pomnika na autentycznej mogile z 1863 roku (setna 

rocznica Powstania Styczniowego) 

- udział młodzieży w regulacji rzeki Netty oraz budowie bulwarów 

- modernizacja i opracowanie zbiorów biblioteki szkolnej 

- powtórzenie ubiegłorocznego sukcesu przez szkolne Koło LOP (I miejsce w Polsce) 

- uczennica Helena Bieniewska mistrzynią Polski młodziczek w pchnięciu kulą w Zielonej 

Górze 

- organizacja pierwszego biwaku dla całej szkoły 

 

1963/64 
- szkolne obchody XX-lecia PRL – m.in. udział w budowie Alei XX-lecia i zakładanie 

grządek kwiatowych na chodnikach miejskich Augustowa 

- ożywienie działalności szkolnego Koła ZMS pod opieką Zdzisława Pietrzaka (udział 

23,5% młodzieży) 

- zdobycie mistrzostwa województwa białostockiego i I miejsca w ćwierćfinałach 

mistrzostw Polski w Olsztynie przez drużynę dziewcząt w piłce ręcznej pod kierunkiem 

Adolfiny Pieczyńskiej 

 



1964/65 
- ponowne zdobycie mistrzostwa województwa białostockiego przez drużynę piłki ręcznej  

dziewcząt 
 

1965/66 
- oddzielenie klas podstawowych od licealnych i nadanie szkole nazwy „Liceum 

Ogólnokształcące w Augustowie” 

- wprowadzenie podziału na grupy w nauczaniu języka rosyjskiego, języków 

zachodnioeuropejskich, fizyki, chemii, biologii, wychowania fizycznego i zajęć 
technicznych 

- Spółdzielnia Uczniowska obejmuje swym zasięgiem 100% uczniów (roczny dochód 8.500 

zł) 

- szkole Koło LOP uznane za najlepsze w okręgu 

- uczennica Jadwiga Kowalczyk mistrzynią Polski młodziczek w łyżwiarstwie szybkim 

- uczennica Teresa Prawdzik reprezentuje województwo białostockie na zawodach 

centralnych w biegach średnich 

 

1966/67 
- powołanie komisji koordynującej pracę szkolnych organizacji 

- prace społeczne uczniów przy zadrzewianiu miasta i budowie ośrodka ZMS na Borkach 

- powołanie komitetu organizacyjnego budowy sali rekreacyjnej przy LO 

 

1967/68 
- pionierska w skali województwa szkolna sesja popularnonaukowa ku czci 100 rocznicy 

urodzin Marii Curie Skłodowskiej 

- organizacja pierwszego w dziejach placówki Święta Sportu Szkolnego 

- zdobycie przez szkolne drużyny mistrzostwa województwa juniorek w piłce ręcznej, III 

miejsca w lekkiej atletyce oraz III miejsca w siatkówce chłopców 

- szkolny zespół kajakowy kierowany przez Ryszarda Jędrzejewskiego zajmuje III miejsce 

wśród 246 uczestników Centralnego Spływu Wodami Mazowsza „Narew 68” 

 

1968/69 
- przeprowadzka (powrót) liceum do dawnego budynku przy ul. 29 Listopada 

- funkcję dyrektora szkoły obejmuje Ryszard Jędrzejewski (dyrektor Stefan Roman 

przechodzi na emeryturę) 
- organizacja lub współorganizacja cyklu sesji popularnonaukowych: 

- a) „Chwała oręża polskiego” w TB-E (udział drużyn harcerskich), 

- b) „Ziemia nad Nettą najmilsza” (kółko biologiczne i LOP), 

- c) z okazji 20 rocznicy zjednoczenia organizacji młodzieżowych w Polsce (ZMS) 

- kolejny sukces Koła LOP – I miejsce w kraju w pionie szkół ogólnokształcących 

- ożywienie działalności harcerstwa pod opieką Zofii Sobczak 

- I miejsce szkolnych lekkoatletek w okręgu (opieka – Adolfina Pieczyńska) 

- powtórzenie ubiegłorocznego sukcesu kajakarzy – tym razem II miejsce w Polsce 

w Centralnym Spływie „Wodami Mazowsza” 

 

1969/70 
- szkolne obchody 100 rocznicy urodzin Włodzimierza Lenina, m.in. sesja 

popularnonaukowa pod hasłem „Lenin – wódz, polityk, człowiek” 

- intensywne prace remontowe w budynku szkoły, organizowanie klasopracowni 

i wyposażanie ich w pomoce naukowe 



- ponowne zdobycie I miejsca w kraju przez szkolne Koło LOP pod kierunkiem Wacława 

Bohdana 

 

1970/71 
- w szkole istnieją już wszystkie ciągi klas I – IV (w sumie 637 uczniów) 

- wprowadzenie zajęć fakultatywnych w klasach maturalnych 

- powołanie Szczepu ZHP im. Elizy Orzeszkowej złożonego z 3 drużyn specjalnościowych 

- powstanie szkolnego koła młodych twórców pod opieką Zofii Bugalskiej 

- pierwszy olimpijczyk w dziejach szkoły – uczennica Zofii Sobczak Barbara Milanowska 

dochodzi do eliminacji centralnych Olimpiady Języka Rosyjskiego 

- I miejsce dziewcząt i II miejsce chłopców w mistrzostwach okręgu w łyżwiarstwie 

szybkim 

 

1971/72 
- utworzenie męskiej drużyny ZHP 

- zdobycie II miejsca we współzawodnictwie sportowym szkół średnich okręgu 

- Halina Galicka halową mistrzynią Polski juniorów w pchnięciu kulą, a Wiesława 

Bielawska brązową medalistką w rzucie oszczepem 

- Zjazd Byłych Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Grzegorza Piramowicza z lat 

1933 – 1939, w tym odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci poległych i zmarłych 

profesorów oraz wychowanków gimnazjum i liceum 

 

1972/73 
- szkolne obchody Roku Kopernikowskiego, m.in. tradycyjna sesja popularnonaukowa 

- wprowadzenie podziału roku szkolnego na trzy okresy 

- wprowadzenie zasad oceniania nauczycieli 

- powtórne zdobycie II miejsca w okręgu we współzawodnictwie sportowym szkół średnich 

- otwarcie Centralnych Igrzysk Zimowych na stadionie szkolnym 

 

1973/74 
- nadanie szkole imienia Grzegorza Piramowicza i wręczenie sztandaru ufundowanego 

przez społeczeństwo Augustowa, a wykonanego według projektu Józefa Pawlukiewicza – 

uroczystości z udziałem wiceministra Oświaty i Wychowania gen. dyw. Zygmunta 

Huszczy, absolwenta szkoły z 1939 r. 

- otwarcie szkolnej Izby Pamięci Narodowej 

- opracowanie pokazu łyżwiarskiego  w wykonaniu 100-osobowego zespołu dziewcząt pod 

opieką Janiny Cieśluk i Adolfiny Pieczyńskiej z okazji otwarcia Ogólnopolskiej Olimpiady 

Zimowej Młodzieży Szkolnej i Studenckiej 

 

1974/75 
- uroczyste obchody 30 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem 

- wizyta w szkole pionierów z Litwy i sekretarza ambasady kubańskiej w Polsce 

- praca nad uzupełnianiem zbiorów i wystrojem Izby Pamięci Narodowej 

- zdobycie II miejsca w wojewódzkich drużynowych zawodach lekkoatletycznych 

- nawiązanie (z inicjatywy Romana Kapczuka) kontaktów szkoły z liceum w Quedlinburgu 

(NRD), pierwsza wizyta gości z Niemiec 

 

1975/76 
- przeprowadzka liceum do nowego gmachu w Osiedlu Śródmieście (sprzątanie 

i przysposabianie obiektu) 



- wejście w życie „Kodeksu Ucznia” 

- otwarcie stołówki szkolnej 

- rozpoczęcie długoletniej współpracy z Ogólnopolskim Zespołem Badań Czytelnictwa 

- otwarcie nowej Izby Tradycji i Pamięci Narodowej 

- pierwszy 2-tygodniowy wyjazd młodzieży LO do Quedlinburga w górach Harzu 

- zdobycie II miejsca w Polsce wśród liceów ogólnokształcących przez szkolną organizację 
OHP 

 

1976/77 
- funkcję dyrektora szkoły obejmuje Zdzisław Badowski (Ryszard Jędrzejewski przechodzi 

do pracy w kuratorium) 

- utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie obejmującego I Liceum 

Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza, LO dla Pracujących i Średnie Studium 

Zawodowe 

- otwarcie harcówki szkolnej zaprojektowanej przez Henryka Parzonkę 
- uznanie biblioteki szkolnej za najlepszą tego typu placówkę w województwie 

- pojawiają się pierwsi laureaci olimpiad centralnych: Marian Zalewski i Wojciech Szumski 

reprezentujący szkołę na XVIII Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 

oraz Dariusz Bugalski na I Olimpiadzie Artystycznej (sekcja muzyczna) 

- jubileuszowy Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkoły (Seminarium 

Nauczycielskiego oraz Gimnazjum i Liceum im. G. Piramowicza) z okazji 50-lecia jej 

istnienia – 4-5 czerwca 1977 r. 

 

1977/78 
- uroczystość złożenia do urny w Izbie Tradycji i Pamięci Narodowej ziemi spod Arnhem, 

przywiezionej z Holandii przez członka komitetu rodzicielskiego pana Wacława Ładosia 

- spotkanie młodzieży z olimpijczykiem Waldemarem Baszanowskim 

- nawiązanie współpracy ze szkołą średnią w Druskiennikach 

- pierwsza wizyta w szkole gości fińskich z zaprzyjaźnionego z Augustowem Tuusula 

- zdobycie I miejsca w województwie w ogólnej klasyfikacji lekkoatletycznej 

- uczennica Zofia Sujata wicemistrzynią Polski w biegach przełajowych 

 

1978/79 
- uroczyste podsumowanie w szkole pracy Ochotniczych Hufców w związku ze zdobyciem 

przez szkolną Komendę OHP I miejsca w województwie i IV miejsca w kraju (opiekun – 

Henryk Parzonko) 

- spotkanie młodzieży z kolarzem Ryszardem Szurkowskim 

- zajęcie VII miejsca w Polsce przez Andrzeja Krukowskiego w centralnych eliminacjach 

VII Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej i Przewodników PTTK w Golubiu-

Dobrzyniu 

 

1979/80 
- szkolne obchody 450 rocznicy urodzin Jana Kochanowskiego: sesja popularnonaukowa 

zorganizowana przez Janinę Kleczkowską, konkursy wiedzowe, wieczór literacki 

- szkolna Izba Pamięci Narodowej pod opieką Marii Michniewicz zdobywa 

I miejsce  w województwie w pionie szkół średnich 

- trzyosobowa drużyna chłopców pod kierunkiem Aliny Bibińskiej zajmuje I miejsce 

w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Krajoznawczo-

Turystycznego 



- I miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół ponadpodstawowych województwa 

suwalskiego 

 

1980/81 
- odznaczenie szkoły Medalem Komisji Edukacji Narodowej 

- szkolne obchody 150 rocznicy Powstania Listopadowego (sesja popularno-naukowa, 

spektakl) 

- powstanie koła Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy 

ZSO w Augustowie 

- zakończenie rozbudowy i modernizacji pracowni wychowania technicznego  

- zakończenie prac nad odtwarzaniem dziejów seminarium nauczycielskiego oraz 

gimnazjum i liceum od 1927 r. – po 5 latach żmudnej pracy Janiny Kleczkowskiej powstały 

dwa piękne albumy w plastycznym opracowaniu Józefa Pawlukiewicza 

- uczeń Dariusz Zakrzewski zajmuje I miejsce w wojewódzkich eliminacjach piosenki 

harcerskiej, zaś uczennica Alicja Wiszyńska – II miejsce w wojewódzkich eliminacjach 

konkursu piosenki radzieckiej 

- zdobycie czterech złotych medali przez Beatę Sobolewską na Mistrzostwach Szkolnego 

Związku Sportowego w łyżwiarstwie szybkim 

 

1981/82 
- wprowadzenie wolnych sobót w szkołach 

- w dniach 14 grudnia 1981 r. – 3 stycznia 1982 r. ma miejsce przerwa w nauce 

spowodowana ogłoszeniem stanu wojennego 

- zdobycie I miejsca w radiowym konkursie „300 wieków Bułgarii” przez uczennicę 
Danutę Wnukowską 
- organizacja pod kierunkiem Marii Michniewicz sesji popularnonaukowej z okazji 

100-lecia ruchu robotniczego w Polsce 

- w związku z przepisami stanu wojennego nie odbywa się studniówka 

 

1982/83 
- wprowadzenie talonów na zeszyty w związku z kryzysem gospodarczym w kraju 

- rejestracja Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ZSO w Augustowie 

- wprowadzenie nowych metod promowania uczniów 

 

1983/84 
- szkolne obchody 40-lecia Polski Ludowej zorganizowane przez Marię Michniewicz (dwie 

sesje popularnonaukowe, wystawy w Izbie Tradycji i Pamięci Narodowej) 

- remont i modernizacja biblioteki i czytelni szkolnej 

- II miejsce szkolnej Komendy OHP w pionie szkół średnich województwa (nagrodę 
40.000 zł przeznaczono na zakup sprzętu turystycznego) 

- I miejsce drużyny dziewcząt na X Suwalskiej Olimpiadzie Młodzieży Szkolnej 

w łyżwiarstwie szybkim 

 

1984/85 
- spotkanie z pisarzem Aleksandrem Omiljanowiczem 

- Szkolna Izba Pamięci Narodowej laureatem konkursu ogólnopolskiego i zdobywcą 
I miejsca w województwie za najlepszą ekspozycję poświęconą 40 rocznicy powstania PRL 

- ponownie I miejsce drużyny dziewcząt na XI Suwalskiej Olimpiadzie Młodzieży Szkolnej 

w łyżwiarstwie szybkim – uczennica Ewa Modzelewska indywidualnie zdobywa cztery 

złote medale (opieka – Maria Kolasińska) 



- uczennica Ewa Dyczewska wicemistrzynią województwa suwalskiego w szachach 

- zdobycie III miejsca drużynowo podczas lekkoatletycznych mistrzostw szkół średnich 

w Suwałkach 

- członkowie szkolnego koła SKKT zajmują I miejsce w VII Międzyszkolnych Biegach na 

Orientację oraz I i II miejsce podczas eliminacji wojewódzkich XIII Ogólnopolskiego 

Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego 

 

1985/86 
- spotkanie towarzyskie absolwentów Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Grzegorza 

Piramowicza z lat 1933 – 39 

- IV miejsce szkolnych panczenistek podczas Drużynowych Mistrzostw Polski 

w Łyżwiarstwie Szybkim w Sanoku pod kierunkiem Marii Kolasińskiej 

- zdobycie przez zespół FAKT II miejsca („Srebrna Muszelka”) na IX Chorągwianym 

Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Ełku 

- ponowny sukces członków SKKT – I miejsce w województwie oraz IX lokata w kraju (na 

49 startujących drużyn) podczas XIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 

Turystyczno-Krajoznawczego 

 

1986/87 
- wdrażanie w klasach I zreformowanych programów nauczania 

- wprowadzenie do szkoły nowych przedmiotów nadobowiązkowych: elementów 

informatyki oraz ochrony środowiska 

- spotkanie z Kirą Gałczyńską 
- uczennica Joanna Busińska zdobywa I miejsce na eliminacjach wojewódzkich 

Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i reprezentuje Suwalszczyznę na szczeblu 

centralnym 

 

1987/88 
- spotkanie z aktorką Sabiną Chromińską 
- organizacja I Sesji Postępu Pedagogicznego wespół z LO w Ełku na temat metod 

aktywizujących w pracy dydaktyczno-wychowawczej 

- II miejsce szkolnego koła SKKT w XVI Wojewódzkim Turnieju Turystyczno-

Krajoznawczym 

- zdobycie przez szkolną Komendę OHP tytułu „Komendy Szkolnej XXX-lecia OHP” 

 

1988/89 
- wejście w życie znowelizowanego Kodeksu Ucznia 

- wykreślenie higieny i astronomii z listy przedmiotów szkolnych 

- organizacja nowego wystroju Izby Pamięci Narodowej dzięki współpracy szkoły 

z oddziałem augustowskim Straży Granicznej WOP 

- organizacja pierwszego Dnia Otwartej Szkoły 

- I miejsce LO w sportowym współzawodnictwie szkół średnich województwa suwalskiego 

- uczennica Lucyna Prostko stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci 

- uczniowie Robert Wysocki i Marcin Grajewski mistrzami Polski w kajakarstwie 

- początki działalności teatru Res Humanae pod opieką Bożeny Bendig 

 

1989/90 
- uczeń Dariusz Prokop zajmuje I miejsce w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego 

Konkursu Recytatorskiego i reprezentuje szkołę na szczeblu okręgowym 

 



1990/91 
- stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Stanisław Budnik (Zdzisław Badowski przechodzi 

na emeryturę) 
- przywrócenie religii do szkoły (1 godzina tygodniowo) 

- zmiana statusu szkoły i przemianowanie jej na Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza 

Piramowicza w Augustowie 

- przekazanie szkole parkingu przy ul. Brzostowskiego z przeznaczeniem na rozbudowę 
boiska 

- uczeń Paweł Kornacki zdobywa II miejsce, a uczennica Katarzyna Grochowska III 

miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Matura’91” 

1991/92 

- wprowadzenie 6-stopniowej skali ocen 

- w ramach oszczędności w oświacie zmniejsza się wymiar lekcji w klasach o 4 godziny 

oraz likwiduje godzinę wychowawczą i przysposobienie do życia w rodzinie 

 

1992/93 
- wprowadzenie minimum programowego z poszczególnych przedmiotów w szkołach 

ponadpodstawowych 

- opracowanie i zatwierdzenie Statutu oraz Regulaminu szkoły 

- część nauczycieli wspomaga w pracy nowo powstałe II LO w Augustowie 

- uczeń Karol Kamiński laureatem I miejsca w Olimpiadzie Biologicznej na szczeblu 

krajowym i V miejsca na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Utrechcie oraz 

VIII miejsca w Polsce w Olimpiadzie Chemicznej 

- uczennica Farzana Khan zdobywczynią IV miejsca w kraju w ogólnopolskim konkursie 

„Szukamy mistrza reportażu” 

 

1993/94 
- spotkanie z aktorem Januszem Zakrzeńskim 

- modernizacja boiska szkolnego 

 

1994/95 
- szkolne obchody 50 rocznicy Powstania Warszawskiego 

- organizacja miejskiej wystawy obrony cywilnej 

- uczennica Agnieszka Borsuk zdobywa wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie 

„Matura’95” 

 

1995/96 
- I miejsce w województwie dla teatru Res Humanae za spektakl „Czas pojednania” 

w konkursie o AIDS „Wierni, wolni, tolerancyjni”  

- uczennica Justyna Milanowska zajmuje I miejsce na szczeblu województwa w 

Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim oraz II miejsce na Wojewódzkim Konkursie 

Poezji i Piosenki Patriotycznej 

- sztafeta 4 x 100 m dziewcząt najlepsza w województwie, a indywi-dualnie w biegu na 

100 m mistrzostwo zdobywa Andrzej Siemienowicz 

- uczennica Dorota Dunaj zdobywa wicemistrzostwo świata juniorów w kajakarstwie, prócz 

niej Polskę reprezentują także uczniowie LO Anna Koronkiewicz i Sebastian Górski 

 

  



1996/97 
- szczególnej oprawy nabierają szkolne i zarazem miejskie obchody rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja, uświetnione godzinnym spektaklem teatru Res Humanae „Od 

konstytucji... do konstytucji” 

- organizacja warsztatów konstytucyjnych zaprogramowanych przez Centrum Edukacji 

Obywatelskiej w Warszawie – symulacja obrad Zgromadzenia Narodowego i referendum 

konstytucyjne pod kierunkiem Marii Zawistowskiej 

- potrójny sukces uczennicy Iwony Dobrowolskiej: I miejsce w Konkursie Słowa w Piszu, 

II miejsce w wojewódzkim konkursie „Sacrum w literaturze”, a przede wszystkim 

II miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Poezji K. K. Baczyńskiego 

 

1997/98 
- wystawienie niezwykłego spektaklu „Ja nie chcę umierać” poświęconego pamięci 

Agnieszki Osieckiej  

- ponowne zdobycie I miejsca w województwie przez teatr szkolny Res Humanae za 

spektakl o AIDS „Boże, daj mu dom” 

- spotkanie młodzieży z Biskupem Diecezji Ełckiej Edwardem Samselem 

- laureatami wojewódzkiego Konkursu Słowa w Piszu zostają: Katarzyna Zarzecka 

(I miejsce), Anna Bendig (II) oraz Sławomir Łukuć (III) 
- uczennica Anna Jacewicz zajmuje I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Matura’98” 

 

1998/99 
- szkolne obchody Dni Kultury Chrześcijańskiej 

- w grudniu 1998 roku dyrekcję szkoły w wyniku wygranego konkursu obejmuje Joanna 

Lisek (Stanisław Budnik odchodzi na emeryturę) 
- otwarcie sali teatralnej w budynku szkoły 

- kolejnymi laureatami wojewódzkiego Konkursu Słowa w Piszu zostają: Marta Nowicka 

i Anna Drossel (I miejsce) oraz Małgorzata Harasim (III miejsce) 

 

1999/2000 
- opracowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 

- reaktywowanie Liceum dla Dorosłych i przywrócenie szkole statusu zespołu (ZSO 

w Augustowie) 

- organizacja przez Bożenę Bendig szkolnej sesji naukowej oraz miejskiego konkursu 

recytator-skiego z okazji rocznicy śmierci Juliusza Słowackiego 

- prezentacja przez teatr Res Humanae spektaklu „Ave Maria” na Jasnej Górze 

- organizacja w szkole miejskich obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS 

- przygotowanie części artystycznej na miejskie obchody 60 rocznicy zbrodni katyńskiej 

- udział młodzieży szkoły w Polsko-Litewskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej 

- uczennica Maria Niedźwiecka zdobywa wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie 

„Rodzina w wirach historii” zorganizowanym przez Fundację im. S. Batorego i Ośrodek 

KARTA 

 

2000/01 
- organizacja szkolnych uroczystości upamiętniających przełom tysiącleci – wmurowanie 

tablicy pamiątkowej „Non omnis moriar” oraz przekazu dla przyszłych pokoleń 
- organizacja Powiatowego Konkursu Reymontowskiego przez teatr Res Humanae 

- opracowanie nowoczesnego Programu Wychowawczego wraz  z modelem absolwenta 

- pełna komputeryzacja szkoły – pomieszczenia administracji, gabinety dyrektorów, pokój 

nauczycielski, biblioteka, część pracowni przedmiotowych 



- organizacja powiatowego konkursu „Wiersze i piosenki na przełom tysiącleci” (Bożena 

Bendig) 

- organizacja pierwszych w szkole Dni Unii Europejskiej 

- ponowny udział młodzieży w Polsko-Litewskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej 

- likwidacja barier architektonicznych w budynku szkoły oraz remont sal lekcyjnych, 

łazienek i hallu szkolnego 

- podczas Podlaskiego Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży teatr klasy II b zdobywa nagrodę 
za spektakl „Czerwony Kapturek nie tylko dla dzieci”, a uczeń Grzegorz Krupiński 

indywidualnie Złotą Maskę za rolę tytułową 
- uczennice Agnieszka Klebanowska i Monika Chodorska zostają laureatkami 

wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Osobie i Dziedzictwie Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego „Na grani tysiącleci”, a Monika Chodorska dodatkowo zdobywa 

indeks  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jako zwyciężczyni 

Powiatowego Konkursu Wiedzy o Osobie i Życiu Stefana Kardynała Wyszyńskiego (pod 

opieką Bożeny Bendig) 

- uczennica Magdalena Bombor zdobywa I nagrodę za esej interpretacyjny 

w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Ks. Janusza Pasierba 

- uczniowie Anna Bendig i Szymon Popławski laureatami Wojewódzkiej Sesji na Temat 

Wartości (I nagroda) 

- uczennica Sylwia Leszczewicz zajmuje II miejsce w wojewódzkim konkursie „Wielcy 

Polacy i ludzie Kościoła z terenów Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny (pisała o absolwentce 

szkoły Zofii Metelickiej) 

 

2001/02 
- opracowanie Planu Rozwoju Szkoły na lata 2001- 2004 

- uruchomienie w obrębie ZSO bezobwodowego gimnazjum samorządowego 

prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Augustowie (trzy klasy I) 

- organizacja Powiatowego Konkursu „Wiersze XBW i Przyjaciół” w dwusetną rocznicę 
śmierci Krasickiego 

- reaktywowanie stołówki szkolnej 

- powstanie Centrum Multimedialnego i nowoczesnej pracowni informatycznej 

- przeprowadzenie pierwszego etapu termomodernizacji szkoły (wymiana stolarki okiennej) 

- dalsze prace remontowe wewnątrz obiektu szkolnego 

- organizacja I Miejskiego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej 

- uczennica Monika Makowska zajmuje III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 

Poetyckim im. ks. J. Pasierba 

- uczeń Karol Sitnik finalistą Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego, a wraz z ucz. 

Beatą Harasim także zdobywcą I miejsca na Wojewódzkim Konkursie Poezji i Piosenki 

Patriotycznej 

- uczniowie Martyna Giero i Dariusz Skowroński zdobywcami I miejsca w wojewódzkim 

konkursie literackim „Szkoła, uczeń, nauczyciel w krzywym zwierciadle” 

 

2002/03 
-  organizacja obchodów 75- lecia szkoły oraz  zjazdu absolwentów, I wydanie monografii 

szkoły pod redakcją Tomasza Bendiga (zdjęcia) 

-  uczennica Edyta Dzieniszewska zajęła  I miejsce w Pucharze Świata w Poznaniu na  500 

m w K-2 i K-4 oraz II miejsce  na 1000 m w K-1 (kajakarstwo) 

- organizacja I Powiatowego Konkursu Młodego Aktora 

  

  



2003/04 
- pierwszy egzamin gimnazjalny w szkole 

- uczennica Anna Samel zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie na wypracowanie 

w języku angielskim 

- organizacja pierwszych  prawyborów  do europarlamentu z okazji Dnia Unii Europejskiej 

(akcja Gazety Wyborczej i Centrum Edukacji Obywatelskiej) 

- Gimnazjum nr 4 otrzymuje certyfikat „Szkoły z klasą” (akcja „Gazety Wyborczej” 

i Centrum Edukacji Obywatelskiej) 

- udział w spływie kajakowym „Powitanie Europy na polskich wodach” pod  honorowym 

patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego (zdjęcia) 

 

2004/05 
- po raz pierwszy w szkole nowa formuła matury 

- liceum otrzymuje certyfikat „Szkoły z klasą” 

- remont budynku szkoły i sali gimnastycznej – docieplenie ścian, wymiana okien, remont 

dachu, modernizacja centralnego ogrzewania 

- organizacja I Tygodnia Kultury i Nauki Szkolnej 

 

2005/06 
 - uczennica Małgorzata Michałowska  zajęła II miejsce w kategorii juwenaliów poetyckich 

w XI Pomorskim Konkursie Poetyckim im. ks. Janusza Pasierba 

-  I miejsce Justyny Chmielewskiej (śpiew) na Wojewódzkim Festiwalu Piosenki i Poezji 

Patriotycznej   

- organizacja Dnia Regionalnego w ramach Tygodnia Kultury i Nauki Szkolnej? 

- spotkanie z przedstawicielami Podlaskiego Kuratorium Oświatowego i Policji na temat 

zjawiska przemocy w szkole 

- teatr Res Humanae z misterium „Czas zmartwychwstania” zdobywa tytuł laureata 

Podlaskiego Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej 

 

2006/07  
- uczennica Karolina Stankiewicz zajęła  II miejsce w XII Pomorskim Konkursie 

Poetyckim im. ks. Janusza Pasierba 

- spotkanie uczniów z Iwoną Guzowską – mistrzynią boksu kobiecego 

- spotkanie z młodzieżą z Libanu – spektakl „Ręce” w języku angielskim teatru Res 

Humanae 

- warsztaty teatralne z panem Markiem Cichuckim – aktorem Teatru Nowego w Łodzi 

- remont szkoły – wymiana posadzek w całej szkole 

- organizacja 80 –lecia szkoły oraz zjazdu absolwentów  (zdjęcie)  

- udział teatru Res Humanae w przygotowaniu spektaklu z okazji  450 – lecia Augustowa 

„Skarb Augusta” 

- I miejsce Joanny Turowskiej (twórczość własna) na Wojewódzki Festiwal Piosenki 

i Poezji Patriotycznej 

- realizacja projektu  INTERREG IIIa  (Litwa-Polska)  

- wyjazd młodzieży do Warszawy na I Paradę Szumana 

- przygotowanie przez teatr Res Humanae we współpracy z aktorem panem Markiem 

Cichuckim  spektaklu „Pakt o nieagresji”  

 

2007/08 
- zakończenie projektu „Okno na Europę – Pyza na miejskich deptakach” w ramach  

„Akademii Jutra” realizowanego  od 1 marca 2007 do 28 lutego 2008 - zdjęcia 



- wizyta ks. Biskupa Jerzego Mazura i spotkanie z młodzieżą naszej szkoły 

- remont sali teatralnej - modernizacja, nowy wystrój w ramach projektu "Akademia Jutra" 

- wprowadzenie mundurków szkolnych w gimnazjum (zdjęcia) 

- Paweł Leszkowicz zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Monodram  „O złotą 
podkowę Pegaza” 

- Ewa Turel zajmuje I miejsce na wojewódzkim Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej 

(śpiew) 

- teatr Res Humanae ze spektaklem „Pakt o nieagresji” zdobywa tytuł laureata Podlaskiego 

Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej 

 

 

2008/09 
- jubileusz 20-lecia teatru Res Humanae 

- realizacja projektu „Parki Narodowe – perły naszego regionu” z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska 

- realizacja programu „ Archimedes”  – zajęcia dodatkowe z chemii, biologii, matematyki 

i fizyki 

- realizacja projektu  Europie Parlament for Youth – wymiana międzynarodowa uczniów 

z Grecją (zdjęcia) 

- realizacja projektu z Litwą „Nauka nie zna Granic”- z Euroregionem Niemen - montaż 
laboratorium językowego 

- wykład profesor Aliny Kowalczykowej dla uczniów i nauczycieli „ Nowe spojrzenie na 

romantyzm” 

 

2009/10 
- Teatr Res Humanae z wizytą seminaryjno-warsztatową w Wyższej Szkole Teatralno-

Filmowej w Łodzi 

- Ewa Turel zajmuje  III miejsce w Konkursie wojewódzkim na autorską piosenkę MAT – 

wygrywa Milość, Akceptacja, Tolerancja 

- Paweł Leszkowicz zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym na etapie 

wojewódzkim i III na szczeblu centralnym w Gołubiu-Dobrzyniu 

- powołanie drugiego wicedyrektora szkoły, którym została Anna Monika Sus-Cilulko 

- szkoła po raz  pierwszy w rankingu „Perspektyw” – 324 miejsce w Polsce, 21 miejsce 

w województwie podlaskim 

 

2010/11  
- realizacja projektu „ Białystok dobre miejsce do studiowania” –dodatkowe zajęcia 

z j. angielskiego, historii, matematyki, biologii, chemii 

- w ramach projektu „Nauka nie zna granic. Sąsiedzi w działaniu.” odbywała się wymiana 

młodzieży z Litwą z Gimnazjum „Ryto” z Druskiennik  

- nawiązanie współpracy z Liceum Ogólnokształcącym im. A.Osieckiej w Warszawie, 

pierwszy występ Res Humanae w Warszawie, spektakl „Nie odkładajcie na później 

miłości” 

- Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy, Paula Wyszyńska – I miejsce na etapie 

wojewódzkim, udział w finale w Golubiu-Dobrzyniu 

- uroczyste zakończenie i oddanie do użytkowania inwestycji : „Budowa kompleksu boisk 

Orlik 2012” z udziałem władz samorządowych,  powiatowych  i wojewódzkich (m. in. 

Marszałka Województwa Podlaskiego Jarosława Dobrzańskiego) (zdjęcia) 

-  udział szkoły w akcji „Szlachetna Paczka” -  organizatorem  i koordynatorem  Agnieszka 

Polakowska 



-  udział szkoły w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy – organizator Agnieszka 

Polakowska 

- spotkanie młodzieży z Sybirakiem Tadeuszem Wysockim  

- organizacja I Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej z okazji Rocznicy Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja pod Patronatem Starosty Powiatu Augustowskiego  

- w rankingu „Perspektyw” – 283 miejsce w Polsce, 11 miejsce w województwie podlaskim 

 

2011/12  
-  remont  i  modernizacja szkoły   - kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej, prace 

budowlane, elewacja wewnętrzna z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Starostwa Powiatowego w Augustowie  

- wizyta  Pana Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny ( zdjęcia) 

- uczennica Klaudia Charko bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie na Monodram  

„O złotą podkowę Pegaza”, także w międzynarodowym konkursie na Słowacji w Kremnicy 

(II miejsce) 

- Festiwal Teatralny Zwierciadła w Białymstoku –  I miejsce teatru Res Humanae za 

spektakl „Mózg wariata na scenie…” 

- spektakl „Kowal, pieniadze i gwiazdy” teatru Res Humanae w kinie Iskra – rezultat 

współpracy z reżyserem Bohdanem Porębą 
- Martyna Salik i Dawid Złotkowski  zajmują  II miejsce w Konkursie wojewódzkim na 

autorską piosenkę MAT – wygrywa Milość, Akceptacja, Tolerancja  

- Wojewódzki Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej  – I miejsce Mariusza Jurewicza 

(twórczość własna) i Pauliny Szybajło (recytacja) 

- wygaszenie etatu drugiego wicedyrektora szkoły 

- w rankingu „Perspektyw”  szkoła uzyskuje 206 miejsce w Polsce, 10 miejsce 

w województwie podlaskim 

 

2012/13 
- organizacja I Mikołajkowego  Konkursu  Karaoke Kolęd (zdjęcie) 

- społeczność szkoły uczestniczy w kręceniu  LIP DUBa  

- uczeń  Daniel Chudecki uzyskuje I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym 

WAT 

- organizacja  I Edycji Powiatowego Konkursu „Tożsamość Polaka” dla  uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych  

- uczniowie szkoły wygrywają konkurs ,,Euromania'' organizowany przez MRR (Anna 

Fiećko, Ewa Holak, Maciej Jurkowski, Maciej Roszkowski, Łukasz Wolski) – nagrodą  
wyjazd  do Brukseli 

- Aleksandra Bielawska - Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy 2012 – I miejsce na etapie 

wojewódzkim, udział w szczeblu centralnym (IX m.) w Toruniu 

- prapremiera w kinie Iskra pierwszego pełnowymiarowego spektaklu absolwenta szkoły 

Pawła Leszkowicza „Trzy królestwa” w reżyserii Bożeny Bendig - Res Humanae 

- w rankingu „Perspektyw” - 201 miejsce w Polsce, 8 miejsce w województwie 

 

2013/14 
- organizacja pierwszych zajęć chemicznych  prowadzonych  przez członków fundacji 

,,Przyszłość w nauce'' 

- 25 urodziny Teatru Res Humanae, zredagowanie przez Bożenę Bendig monografii teatru 

- udział w projekcie CEO – „WF z klasą” 

- spotkanie ks. biskupa Romualda Kamińskiego z młodzieżą 
-  premiera filmiku reklamującego profilowanie poszczególnych klas  



- w rankingu „Perspektyw”  - 159 miejsce w Polsce, 7 miejsce w województwie 

 

2014/15 
- ZSO - wyróżnione nagrodą ,,Złota Kropla'' za szczególny wkład w propagowanie idei 

honorowego krwiodawstwa 

- uczennica  Oliwia Kiołbasa zdobywa srebrny medal na Mistrzostwach Świata Juniorów 

w RPA w szachach 

- podjęcie inicjatywy opieki nad grobami powstańców styczniowych na augustowskim 

cmentarzu 

- realizacja projektu  ,,Teatr łączy tradycję z nowoczesnością'' z Euroregionem Niemen -  

renowacja i doposażenie sali teatralnej w ZSO w Augustowie  

- realizacja projektu  na salę fitness ,,Innowacyjne zajęcia z wychowania fizycznego drogą 
do poprawy sprawności młodego pokolenia'' 

- tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 

indeks  Uniwerystetu Jagielońskiego otrzymali Małgorzata Kamińska i Oskar Chomiczuk 

- podjęcie inicjatywy upamiętnienia powstańców poległych na Kozim Rynku  

- w rankingu „Perspektyw” – 209 miejsce w Polsce, 11 miejsce w województwie 

 

2015/16 
- szkoła zdobywa certyfikat ,,Wiarygodna szkoła'' 

- udział uczniów w wyprawie  na Monte Casino - ,,Śladami Bohaterów'' - powiat 

augustowski reprezentowali Diana Piekarska i Paweł Kondracki (opiekun Bożena Bendig) 

- organizacja w szkole  debaty ,,Razem dla rozwoju strefy Kanału Augustowskiego'' 

- wyjątkowy spektakl  w wykonaniu nauczycieli ZSO ,,Tak się bawi nasza klasa'' z okazji 

Obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej (zdjęcia) 

- teatr Res Humanae wystawia spektakl charytatywny „Najpiękniejsza” na rzecz uczennicy 

szkoły podstawowej chorej na białaczkę 
- organizacja zajęć z biologii i chemii w ramach  współpracy z PWZZ  

- spotkanie młodzieży z dr Markiem Witkowskim z Imperial College w Londynie 

- Konkurs Matematyczny im. gen. Sylwestra Kaliskiego WAT - II miejsce Kamil Sawicki, 

IV  Piotr Roszkowski 

- organizacja  I Powiatowego Konkursu Czytelniczego  pod hasłem ,,Bohaterowie naszych  

lektur'' 

- Jubileusz 15-lecia Gimnazjum nr 4 przy ZSO 

- inauguracja Roku Jubileuszowego Obchodów 90-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Grzegorza Piramowicza - powołanie komitetu  honorowego 

- udział w  ogólnopolskiej  akcja ,,Jak nie czytam, jak czytam'' - ,,Piramowicz czyta'' 

- w rankingu „Perspektyw”  – 305 miejsce w Polsce, 11 miejsce w województwie 

 

2016/17 
- Kamil Sawicki laureatem ogólnopolskiego konkursu „Matura na 100%” 

- organizacja konferencji „Żyj zdrowo – znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie 

dzieci i młodzieży”  

- obchody Powiatowego Dnia Edukacji w naszej szkole, spektakl muzyczny  „Piramowicz 

School Musical” w wykonaniu Res Humanae, klasy II c i nauczycieli 

- w rankingu „Perspektyw” -  244 miejsce w Polsce, 8 miejsce w województwie 

 

2017/18 

- Srebrna Tarcza „Perspektyw”: 224. miejsce szkoły w rankingu Polsce, 8. 

w województwie 



- udział w Narodowym Czytaniu Lektur 2017 – „Wesele” Wyspiańskiego 

- obchody 90-lecia istnienia szkoły, jubileuszowy Zjazd Absolwentów oraz publikacja 

drugiego wydania monografii, płaskorzeźba na pamiątkę pierwszej licealnej matury według 

projektu Jerzego Jaworowskiego z roku 1938 

- udział szkoły w akcji charytatywnej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (spektakle 

dla dzieci i dorosłych) – także w kolejnych latach 

- wyjazd edukacyjny reprezentantów młodzieży „Śladami bohaterów” organizowany przez 

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku (polskie cmentarze we Włoszech) 

- Jubileuszowy XV Powiatowy Konkurs Młodego Aktora pod patronatem Starosty Powiatu 

Augustowskiego 

- szkoła jako współorganizator  ogólnopolskiego finału LXIX Olimpiady Matematycznej. 

 

2018/19 

- Srebrna Tarcza „Perspektyw”:  300. miejsce szkoły  w Polsce, 10. w województwie 
- certyfikat „Szkoła z Życiem” przyznany za wieloletnią akcję krwiodawstwa 

- organizacja  Narodowego Czytania Lektur 2018 – „Przedwiośnie” Żeromskiego 

- wizyta młodzieży w Bułgarii w ramach projektu Erasmus+  

- obchody stulecia niepodległości Polski: spektakl „Penelopy”, akcja honorowego 

oddawania krwi pod hasłem „ I LO w Augustowie dla Niepodległej”, przygotowanie stałej 

ekspozycji „Patriotyzm ze szkolnej ławki” 

- obchody 30-lecia istnienia teatru Res Humanae, trzy spektakle na trzy dziesięciolecia 

w reżyserii Bożeny Bendig z udziałem absolwentów, wystawa, II wydanie monografii 

„Teatr musi grać” 

- czwarty spektakl autorstwa absolwenta szkoły Pawła Kondrackiego na scenie Res 

Humanae („Wszystkie jego żony”) 

- objęcie szkoły patronatem Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie 

- podpisanie umowy o współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku 

 

2019/2020    

- Srebrna Tarcza „Perspektyw”: 354 miejsce w Polsce, 15 w województwie 
- udział w Narodowym Czytaniu Lektur 2019 – Nowele polskie 

- wyjazd edukacyjny młodzieży „Śladami bohaterów”, organizowany przez Instytut 

Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku w związku z 75. rocznicą bitwy o Monte 

Cassino (szlakiem polskich cmentarzy wojennych we Włoszech). 

- inauguracyjny wykład Wszechnicy Historycznej I LO im. Grzegorza Piramowicza 

w Augustowie  

- tytuł honorowy Profesora Oświaty oraz Nagroda Burmistrza Augustowa za całokształt 

działalności kulturalnej przyznane pani Bożenie Bendig 

- zamkniecie projektu wymiany międzynarodowej młodzieży z zagranicznymi partnerami: 

Portugalią i Bułgarią w ramach programu Erasmus+, początek projektu edukacyjnego dla 

nauczycieli Erasmus+ pod hasłem „Nauka języka obcego kluczem do sukcesu 

zawodowego” (Malta, Włochy, Irlandia) 

- zdalne nauczanie spowodowane pandemią – od 12 marca 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. 

(zawieszenie części działań) 
 

2020/21 

- uzyskanie przez szkołę Certyfikatu Edukacyjnej Doskonałości oraz tytułu Złotej 

Szkoły 30-lecia 

- srebrna tarcza Perspektyw: 457 miejsce w Polsce, 15 w województwie 
- nawiązanie współpracy z 14 Pułkiem Przeciwpancernym w Suwałkach 



- utworzenie pierwszego oddziału przygotowania wojskowego 

- udział w Narodowym Czytaniu Lektur 2020 – „Balladyna” Słowackiego (online) 

- pierwszy spektakl Res Humanae przygotowany w trybie online - „Męczeństwo Piotra 

O’heya” Mrożka – nagrania indywidualne w domach, montaż i prezentacja dla szkoły 

w Tygodniu Kultury Szkolnej. 

- wyjazd edukacyjny młodzieży do Włoch w ramach projektu Common European Learning 

- zdalne nauczanie od 19.10.2020 r. do 31.05.2021 r. 

- przygotowanie przez Res Humanae w czerwcu spektaklu na żywo „Muzyczny przedsmak 

wakacji” 

 

2021/22  

- srebrna tarcza Perspektyw: 341 miejsce w Polsce, 11 w województwie 
- I miejsce w powiecie augustowskim w plebiscycie edukacyjnym w kategorii Szkoła Roku 

- organizacja Narodowego Czytania Lektur 2021 – „Moralność pani Dulskiej”  Gabrieli 

Zapolskiej 

- organizacja X Powiatowego Konkursu „Tożsamość Polaka” pod patronatem Starosty 

Powiatu Augustowskiego 

- XX Powiatowy Konkurs Młodego Aktora pod patronatem Starosty Powiatu 

Augustowskiego 

- organizacja  XVII Szkolnego Tygodnia Kultury i Nauki 

- udział szkoły w realizacji projektu „Szkolne Budżety Partycypacyjne”  

- podpisanie umowy o współpracy między szkołą a  11 Mazurskim Pułkiem Artylerii 

w Węgorzewie 

- podpisanie porozumienia z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości 

w Łomży 

- realizacja sceniczna spektaklu autorstwa ucznia Kamila Sławińskiego „Ojciec znowu 

żyje” przez teatr Res Humanae, nagroda Starosty Powiatu Augustowskiego dla autora 

sztuki 

 

 

 Powyższe kalendarium nie uwzględnia ogromnej i niepoliczalnej chyba ilości wycieczek, 

obozów wędrownych i spływów kajakowych, które stały się tradycją szkoły. Nie sposób też 
było wymienić wszystkich sukcesów uczniów w imprezach niższej rangi niż wojewódzkie. 

Jest ich naprawdę bardzo wiele – w konkursach recytatorskich, poetyckich, muzycznych, 

plastycznych, przedmiotowych. Szczególnie ostatnie lata przyniosły prawdziwy wysyp 

talentów artystycznych i naukowych. 

 Sporządzenie tak obszernego, choć przecież i tak skrótowego spisu najważniejszych 

wydarzeń było możliwe między innymi dzięki bardzo szczegółowym zapisom w kronice 

szkoły, zwłaszcza z lat 1949 – 1988. Słowa najwyższego uznania i wdzięczności kierujemy 

w stronę Pani Janiny Kleczkowskiej, której to zawdzięczamy. 


