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Z kart historii szkoły

 Poniżej odnotowujemy najistotniejsze zmiany, sytuacje, decyzje wpływające na los 
szkoły i jej miejsce w dziejach szczycieńskiej oświaty.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń 70-lecia szkoły1

1945/1946 
• Wrzesień – otwarcie Państwowego Koedukacyjnego Ogólnokształcącego Gimnazjum  
w Szczytnie. Dyrektorem szkoły zostaje Michał Leśniewski.
• Październik – pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej. W jej skład weszli: Michał Leśniewski 
– dyrektor, język polski, Irena Kakowska – język polski, historia, dr Wacław Rogowski – łacina, 
język niemiecki, matematyka, fizyka, chemia, Felicja Jurewicz – geografia, biologia, Ks. Władysław  
Łaniewski – język angielski, religia, Michał Mazur – matematyka, Marian Rybak – śpiew.
• Powstały 2 drużyny harcerskie: żeńska im. Emilii Plater i męska im. hetmana Stefana 
Żółkiewskiego

1947/1948
• Powstał klub sportowy „Victoria”.
• Dyrekcja podjęła starania o utworzenie liceum.

1948/1949
• Szkoła otrzymała nazwę: Szkoła Ogólnokształcąca stopnia podstawowego i licealnego.
• Powstał internat zlokalizowany w budynku przy ul. Waryńskiego. 

1949/1950
• Szkolę opuściło 14 pierwszych absolwentów.
• Spośród 20 przodowników pracy i nauki w województwie olsztyńskim 5 było uczniami liceum, 
szkoła była wymieniana w prasie jako jedna z trzech w Polsce o odpowiednio wysokim poziomie. 

1950/1951
• Pod kierunkiem dyrektora Michała Leśniewskiego młodzież wystawiła sztukę opartą na 
„Chłopach” W. Reymonta pt. ,,Wesele Boryny”.
• Szkołę opuściło 29 absolwentów.

1 W kalendarium dotyczącym lat 1945-1995 wykorzystano materiały opracowane przez mgr A. Wrońską na potrzeby 
monografii z okazji 50-lecia szkoły.

1. Matura 1958 r.
2. Matura 1976 r., komisja: Lidia Jeżewska, Telesfor Kocięcki, Józef Ćwirko, 
    Mieczysław Matelski



1951/1952
• W październiku z okazji „Dnia Sportowca” odbywają się pokazy gimnastyczne, przygotowane 
przez Romana Ruszkowskiego.

1952/1953
• Powstał zespół taneczny występujący na szkolnych wieczornicach, także wyjeżdżający w teren.
• Szkołę opuściło 20 absolwentów.

1953/1954
• Dyrektorem szkoły została Zuzanna Pawłowska.
• Powstało Liceum Ogólnokształcące, które tworzyły dwie klasy ósme, dwie dziewiąte, dwie 
dziesiąte oraz jedna jedenasta.
• Szkołę opuściło 29 absolwentów.

1954/1955
• Stanowisko dyrektora objął Jerzy Rutkowski.
• Szkołę opuściło 27 absolwentów.

1955/1956
• Stanowisko wicedyrektora objął Michał Mazur.
• We wrześniu powstało kółko dramatyczne, którym opiekował się Stanisław Modelski.
• W ciągu roku na scenie szkoły wystawiono sztukę „Armia Pokoju”, montaż „Walka trwa” oraz 
sceny z „Konrada Wallenroda”. Utworzony został zespół taneczny z uczniów klas ósmych oraz 
dziewiątych pod kierownictwem Juraty Pisanko.
• Szkołę opuściło 22 absolwentów.

1956/1957
• Dyrektorem szkoły został Michał Mazur, wicedyrektorem Jan Maciejczak.
• Zespół wystawił sztukę „Zagłoba swatem”.
• Powstał chór szkolny z zespołem instrumentalnym prowadzony przez Albina Budzyńskiego.
• Szkołę opuściło 15 absolwentów.

1957/1958
• Powstała szkolna biblioteka.
• Działa chór szkolny prowadzony przez Albina Budzyńskiego.
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1958/1959
• Otwarcie sali gimnastycznej w budynku przy ul. Barczewskiego.
• IV drużyna harcerska za całokształt pracy otrzymała w nagrodę wyjazd do Czechosłowacji.
• Sukcesy uczniów w V wojewódzkiej olimpiadzie humanistycznej „Warmia i Mazury”.

1959/1960
• Sukcesy sportowe chłopców i dziewcząt w piłce koszykowej.
• 1 czerwca – święto żaków w mieście. Organizacją imprezy zajęła się IV drużyna żeńska.

1960/1961
• Sukcesy uczniów szkoły w konkursie recytatorskim, olimpiadzie „Polska i świat współczesny”.
• Osiągnięcia sportowe w piłce ręcznej, koszykowej i siatkowej.
• Zgrupowanie najlepszych harcerzy w Cieplicach ”Malta’61”.

1962/1963
• Sukcesy w eliminacjach wojewódzkich i ogólnopolskich w olimpiadach: chemicznej  
i humanistycznej.
• Szkołę opuściła ostatnia klasa ucząca się łaciny.
• Język angielski stał się drugim obowiązkowym językiem obcym.

1964/1965
• Powstały 3 klasy ósme, zwiększono nabór do klas pierwszych.
• Podjęto prace budowlane przy Bazie Sportów Wodnych.
• Zdobyto II miejsce zespołowe w olimpiadzie „Polska i świat współczesny” – uroczyste eliminacje 
z udziałem przedstawicieli ministerstwa, kuratorium oraz miejscowych władz.
• I miejsce w sztafecie narciarskiej chłopców.

1965/1966
• Wśród klas pierwszych powstała klasa żeńska.
• Liczne udziały młodzieży, zakończone czołowymi lokatami, w konkursie recytatorskim, piosenki 
radzieckiej, olimpiadzie „Polska i świat współczesny”, Mazury w 1000-leciu Państwa Polskiego.
• Dalsze osiągnięcia sportowe – łyżwiarstwo figurowe, koszykówka.

1966/1967
• Nie było naboru do klas trzecich ze względu na reformę szkolnictwa, a klasy ósme zostały 
włączone do szkół podstawowych.
• W październiku klasa Jadwigi Budkiewicz wystawiła sztukę „Milion”.



1. Szkolna orkiestra pod kierunkiem Władysława Prystupy
2. Konkurs piosenki żołnierskiej, 1988/1989 r.

1967/1968
• Powstały trzy klasy  pierwsze w zreformowanym liceum, wprowadzono  przedmioty: 
wychowanie techniczne, muzyczne i plastyczne.
• Powstał chór i zespół instrumentalny prowadzony przez Władysława Prystupę.
• Rozpoczęto budowę nowego gmachu liceum i internatu.
• W grudniu odbył się jubileuszowy zjazd absolwentów roku 1957.
• Aktywnie działa koło krajoznawcze prowadzone przez Urszulę Giłkę. Jego uczestnicy brali 
udział w Ochotniczym Hufcu Pracy w Nadleśnictwie Racibórz.
• Chłopcy zdobywają I miejsce w piłce koszykowej.

1968/1969 
• Postępuje budowa szkoły.
• Wznowił działalność chór, a zespół instrumentalny poszerzył swój skład – nadal pod 
kierownictwem Władysława Prystupy.
• Powstał klub popularyzujący współczesną muzykę młodzieżową. 
• Członkowie SKS-u społecznie pracowali w Ośrodku Sportów Wodnych.
• Młodzież zdobyła wyróżnienia i nagrody w konkursie piosenki radzieckiej i turnieju  
o szkodliwości picia alkoholu – nagroda pieniężna przeznaczona na zakup książek do biblioteki.
• Ponowny sukces chłopców – I miejsce w piłce koszykowej.

1969/1970
• Nie było klas maturalnych.
• Powstała 40-osobowa orkiestra dęta, jej dyrygentem był Władysław Prystupa. Pierwszy 
występ orkiestra dała w kwietniu.
• W kwietniu do nowego budynku szkoły przy ul. Jerzego Lanca została, jako pierwsza, 
przeniesiona biblioteka szkolna, a następnie wszystkie pracownie przedmiotowe.
• 9 maja nastąpiło oficjalne otwarcie nowego liceum przy ul. Jerzego Lanca 10. Odbyło się 
przekazanie sztandaru na ręce dyrektora Michała Mazura, młodzież złożyła ślubowanie.

1970/1971
• We wrześniu inauguracja roku szkolnego w nowym budynku.
• Powstają pracownie: j. polskiego, j. rosyjskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, chemii, fizyki, 
przysposobienia obronnego, historii, matematyki, muzyki, biologii i inne. 
• Trwają prace nad zagospodarowaniem terenu wokół szkoły i internatu.

1971/1972
• Wystawienie sztuki Fredry „Posażna jedynaczka” pod kierunkiem Jadwigi Budkiewicz.
• Trwały dalsze prace nad zagospodarowaniem posesji szkoły.
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1972/1973
• W dniach 25-27 maja odbył się zjazd absolwentów z lat 1946-1956.
• Odszedł na emeryturę długoletni nauczyciel i dyrektor szkoły – Michał Mazur.

1973/1974
• Stanowisko dyrektora objął Władysław Sondej, wicedyrektorem została Helena Tarlecka.
• W czasie wakacji młodzież pracowała w hufcu pracy „Lato OHP 74”.

1974/1975
• W listopadzie dokonano otwarcia Miejsca Pamięci Narodowej, które zostało usytuowane 
w gabinecie historycznym.
• W styczniu odbył się finał Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
• W Wojewódzkim Turnieju Recytatorskim uczennica LO zdobyła II miejsce.
• Drużyna sanitarna PCK zdobyła puchar Wojewody.

1975/1976
• Dyrektorem zostaje Józef Ćwirko, a wicedyrektorem Krystyna Trzcińska.
• Powołano Zespół Szkół w miejsce LO. W jego skład weszło LO i LO dla Pracujących.

1976/1977
• Wystawiono fragmenty różnych sztuk pod hasłem „Kobieta w literaturze” pod kierownictwem 
Krystyny Trzcińskiej i Jadwigi Budkiewicz.

1977/1978
• Uczennica liceum odniosła sukces w IX Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.
• Studio „Gramma 2” prowadzone przez Eugeniusza Ozgę zdobyło I miejsce podczas VII 
Rypińskiej Wiosny Teatralnej.
• Szkoła otrzymała dyplom uznania za pracę w Narodowym Spisie Powszechnym.

1978/1979
• Młodzież brała udział w sympozjum „50-lecie szkolnictwa polskiego na Warmii i Mazurach”.
• Reprezentacja szkoły zajęła II miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Szachowych.

1979/1980
• W listopadzie odszedł na emeryturę długoletni nauczyciel i kierownik internatu, Stanisław 
Konstanty.

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1973/1974
2. Matura 1976
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Członkowie pocztu z pierwszym sztandarem szkoły

1981/1982
• Pracownicy szkoły przekazali pieniądze dla powodzian.
• Sukces ucznia w XXX Centralnej Olimpiadzie Fizycznej.
• Osiągnięcia sportowe w piłce koszykowej i siatkowej.

1983/1984
• Uczennica Gabriela Kaczyńska uczestniczyła w zdjęciach do filmu telewizyjnego.
• Szkoła pożegnała odchodzącego na emeryturę dyrektora Józefa Ćwirkę.

1984/1985
• Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje dotychczasowa dyrektor LO dla Pracujących – Janina 
Gałosz.
• Wystawienie przez zespól teatralny liceum sztuki Karola Čapka „Matka” na scenie Miejskiego 
Domu Kultury. 
• W maju młodzież brała udział w sadzeniu lasu i porządkowaniu terenu miasta.
• Zorganizowano obóz OHP w Świerkocinie pod opieką Bronisławy Kozaczuk.
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1985/1986
• Redakcja „Przyjaciółki” objęła patronat nad szkołą (ukazał się artykuł „Początek znajomości”).
• 30 listopada nastąpiło podpisanie patronatu – „Andrzejki z Przyjaciółką”.
• Sukcesy uczniów w judo (brązowy medal) i olimpiadzie artystycznej (indeks na wyższą uczelnię).
• Powstał kabaret „dyg, dyg” prowadzony przez Tadeusza Bogusza, wyróżniony na przeglądzie 
zespołów amatorskich.
• 9 czerwca szkoła otrzymała imię Jana III Sobieskiego.
• 9 czerwca uroczyste obchody 40-lecia istnienia szkoły.
• Odbył się zjazd absolwentów z lat 1946-1986.

1986/1987
• Dalsze kontakty z „Przyjaciółką”, której przedstawiciele uczestniczą we wszystkich uroczystościach 
szkolnych. Redakcja „Przyjaciółki” organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi i aktorami (spotkania 
z Anną Chodakowską).
• Osiągnięcia uczniów w olimpiadach: historycznej i j. rosyjskiego oraz w konkursie recytatorskim.
• Dyrektor Janina Gałosz odchodzi na emeryturę.

1987/1988
• 19 września święto szkoły – ceremoniał przyjęcia nowego sztandaru.                                                                        
• Stanowisko dyrektora szkoły objął Piotr Karczewski, wicedyrektorem została Krystyna Gełdon.
• Modernizacja szkoły (pokój nauczycielski, magazyny).
• Młodzież uczestniczyła w Narodowym Spisie Powszechnym.
• Uczniowie szkoły zostali laureatami w centralnej olimpiadzie języka łacińskiego i niemieckiego.
• Sukcesy uczniów w wojewódzkim konkursie matematycznym.
• Osiągnięcia w sporcie – koszykówka.

1988/1989
• Sukcesy grupy wokalno-teatralnej „Pod sceną”.
• Realizacja dwóch nowych przedmiotów: prawoznawstwa oraz religioznawstwa.
• Modernizacja szkoły (pomieszczenia administracji i obsługi).
• Dalsze sukcesy w wojewódzkim konkursie matematycznym.
• Uczennica klasy czwartej została wytypowana przez komitet olimpijski na konkurs cyceroński 
do Arpinum we Włoszech.
• Dalsze osiągnięcia sportowe.



Pierwsza strona ,,Przyjaciółki” nr 43/1987 – nowy sztandar szkoły
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1989/1990
• Ostatni rok szkolny funkcjonowania zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych.
• Sukcesy drużyny medyczno-sanitarnej.
• Sukcesy uczniów w konkursie matematycznym, okręgowej olimpiadzie historycznej oraz  
w sporcie.

1990/1991
• Tradycją stało się obchodzenie święta szkoły we wrześniu.
• W szkole jest realizowany program nauczania religii.
• Młodzież rozpoczęła naukę w Liceum Zawodowym – specjalność: pracownik administracyjno-
-biurowy.
• Osiągnięcia w wojewódzkim konkursie fizycznym i ornitologicznym.
• Następne zwycięstwa sportowe.

1991/1992
• Wchodzi w życie ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty – zmieniająca funkcjonowanie 
szkoły.
• Nastąpiła redukcja godzin dydaktycznych o 4 w każdej klasie.
• Kuratorium Oświaty w Olsztynie przeprowadziło konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół – dyrektorem został Piotr Karczewski.
• Dalsze sukcesy w sporcie.

1992/1993
• 12 października 1992 r. rozpoczęła się wizytacja przeprowadzona przez pracowników 
Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
• Weszły w życie regulamin szkolny i statut szkoły.
• Ostatnia grupa słuchaczy zdała maturę w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących.
• Rozpoczęła działalność Rada Szkoły.
• Uczennica szkoły została laureatką olimpiady biologicznej i otrzymała indeks na wyższą 
uczelnię.
• Kolejne osiągnięcia sportowe.

1993/1994
• Znaczącą rolę w życiu szkoły zaczął odgrywać Samorząd Szkolny.
• Zakupiono przy pomocy Komitetu Rodzicielskiego: atlas – przyrząd na 12 stanowisk do 
ćwiczeń mięśni, teleskop o powiększeniu 700-krotnym, kamerę video.
• Rada Szkoły zawiesiła działalność.



1994/1995
• Szkoła odnosi znaczące sukcesy sportowe w skali wojewódzkiej.
• Zostaje uruchomiony radiowęzeł szkolny.
• Remont sali gimnastycznej i zaplecza.
• Liceum Zawodowe zakończyło działalność.
• Uczennica szkoły odnosi sukces w wojewódzkim konkursie matematycznym i zdobywa tytuł 
„PRIMUS INTER PARES” przyznany przez kuratora.

1995/1996
• Decyzją Kuratora Oświaty w Olsztynie z 27 października 1995 r. zostaje rozwiązany Zespół 
Szkół. Liceum Ogólnokształcące zostaje samodzielną szkołą im. Jana III Sobieskiego.
• W bieżącym roku szkolnym do szkoły uczęszcza 690 osób ucząc się w 22 oddziałach.
• Pracuje 34 nauczycieli etatowych oraz 7 na niepełnych etatach.

Kalendarz wydarzeń 1995-2015

1995/1996
• Absolwentka szkoły, Pani Iwona Jurczenko-Topolska z okazji 50-lecia szkoły ufundowała
Nagrodę im. S. Żenczykowskiego dla wyróżniającego się maturzysty.
• Obchody Roku Sienkiewiczowskiego – udział w spektaklu ,,Żywot Sienkiewicza”.
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1996/1997
• Obchody Dnia Ziemi i początek cyklicznej akcji ,,Sprzątanie świata”.
• Wizytacja kuratoryjna: bardzo dobra oraz dobra ocena pracy szkoły.
• Pierwsza wyjazdowa studniówka – Hotel ,,Gołębiewski” w Mikołajkach.
• Otwarta lekcja historii – spotkanie z posłem Tadeuszem Iwińskim.

1997/1998
• I Przegląd Twórczości Młodzieży.
• Prowadzenie edukacji młodzieży w zakresie szkodliwości używek.

1998/1999
• II Przegląd Twórczości Młodzieży.
• Współpraca z Monarem.
• Zorganizowanie miejskiej akademii z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja.
• Opracowanie przez Zespół Wychowawczy systemu ułatwiającego ocenianie zachowania 
uczniów.
• Przyjęcie uchwały o zamianie oceny miernej na dopuszczającą, wprowadzenie nowego trybu 
oceniania zachowania: zachowanie wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie.
• Wytypowanie Anny Wrony do stypendium Prezesa Rady Ministrów, a Wojciecha Kaska do 
stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

Obchody 50-lecia szkoły

Medal okolicznościowy według projektu Janusza Kokoryna, ufundowany przez Radę Rodziców 
z okazji 50-lecia liceum
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1.  Kwesta na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Azji, 2005 r.
2. Wigilia w internacie

1999/2000
• Powołanie komisji: humanistycznej, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków 
obcych, do spraw nowelizacji Statutu szkoły, stypendialnej, dystrybucji podręczników.
• Odwołanie egzaminów sprawdzających na rzecz poprawkowych.
• Wdrażanie reformy edukacji (związanej z powstaniem trzyletnich gimnazjów i liceów, nową 
formułą matury).
• III Przegląd Twórczości Młodzieżowej.
• Uczennica J. Stanek posłanką do Parlamentu Uczniowskiego województwa warmińsko-
mazurskiego.
• Nawiązanie współpracy z Kolegium Języków Obcych.

2000/2001
• Wdrażanie systemu awansu zawodowego nauczycieli.
• Zorganizowanie powiatowej akademii z okazji Święta Niepodległości.
•  IV Przegląd Twórczości Młodzieży.
• Uruchomienie strony internetowej, dotyczącej szkoły.

2001/2002
• Nowa Matura.
• V Przegląd Twórczości Młodzieży.
• Wieczornica związana z przedstawieniem prac opisujących zabytkowe cmentarze na Warmii 
i Mazurach; zaproszeni goście – J. Surgał, przew. Towarzystwa Ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej 
i K. Zygler, przew. Stowarzyszenia Kulturalnego Niemców ,,Heimat”.
• Uczestniczenie w realizacji programu ,,Ambasada Praw Ucznia”.
• Utworzono centrum multimedialne, pracownię komputerową.
• Rozpoczęto współpracę ze świetlicą terapeutyczną, Powiatową Komendą Policji i Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną.

2002/2003
• Powstaje 3-letnie liceum; zmiana Statutu szkoły.

2003/2004
• Powstaje Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego, w skład którego wchodzi Gimnazjum 
Sportowe i Liceum Ogólnokształcące.

1 2

2004/2005
• Wizyta dyrektora szkoły na Litwie w celu nawiązania współpracy między Gimnazjum 
Sportowym a polską szkołą podstawową w Rzeszy.
• Przeprowadzono akcję ,,Góra Grosza”, dzięki której przekazano 388 zł Towarzystwu ,,Nasz 
Dom”.
• Zorganizowano sympozjum kresowe poświęcone pamięci Sybiraków.
• Uczniowie liceum zrzeszeni w Szkolnym Kole PCK przeprowadzili kwestę wśród mieszkańców 
Szczytna na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Azji; zebrano 747 zł.

2005/2006
• Udział uczniów w konkursie ,,Biznes Junior”.
• Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli po raz trzeci w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości.

2007/2008
• Otwarcie nowo wybudowanej hali sportowej.
• Szkoła otrzymuje Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”.

2008/2009
• Utworzenie jednego internatu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Internacie przy ZS nr 3

w Szczytnie.

• Remont internatu – dobudowa trzeciego piętra. Wychowawcy współpracują ze szczycieńskimi 

instytucjami: PSP, KPP, WSPol, MOPS i in. oraz organizują urozmaicone formy zajęć pozalekcyjnych.



Budowa boiska wielofunkcyjnego
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2009/2010
• I edycja ,,Mam Talent”.
• Apel poświęcony pamięci ofiar zbrodni katyńskiej oraz katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
• Udział uczniów w programie profilaktycznym o negatywnych skutkach narkomanii.
• Otwarcie boiska wielofunkcyjnego, zlokalizowanego przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie.

2010/2011
• Odbiór techniczny bieżni.
• ,,Mam Talent” – II edycja.
• Szkoła rozpoczyna realizację dwuletniego projektu, współfinansowanego ze środków unijnych, 
„Wykształcenie szansą na lepsze życie”.

2012/2013
• Mgr Piotr Karczewski odchodzi na emeryturę, a stanowisko dyrektora szkoły obejmuje
dr Mariola Jaworska, wicedyrektora – mgr Sławomir Majewski.
• Rozpoczyna się cykliczna Wielka Akcja Kudłatej Pomocy dla schroniska ,,Cztery Łapy”.
• Spotkanie profilaktyczne na temat problematyki HIV/AIDS.
• ,,Mam Talent” - III edycja.
• Organizacja szkolnych obchodów Dnia Świętego Patryka.
• Powołanie Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego.

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego, 2010 r.



1. Zbiórka na rzecz schroniska „Cztery Łapy” 2014/2015 r.
2. Wycieczka do Londynu, 2009 r.
3. Uczestnicy projektu dydaktycznego o kościołach różnych wyznań, 2014 r.
4. Apel z okazji z 70. rocznicy zbrodni katyńskiej i katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, 
   2010 r.
5. Wycieczka do Lichenia, 2007 r.
6. Konferencja „Nie człowiek jest ważny dla portali społecznościowych”, 2014 r.
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1. Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich, 2011 r.
2. Studniówka 2011 r.
3. Lekcja z niemiecką literaturą, 2014 r.
4. Zajęcia zorganizowane w ramach Europejskiego Dnia Języków Obcych, 2014/2015 r.
5. Kinga Pińczewska nagrodzona  za najwyższą frekwencję statuetką ,,Wielki Obecny”, 2013/2014 r.
6. Maria Kaliszewska ze statutetką za działalność społeczną, 2014 r.
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2013/2014
• Modernizacja budynku szkoły oraz remont małej sali gimnastycznej.
• Ustanowienie nagród przyznawanych uczniom za osiągnięcia w różnych dziedzinach 
– statuetki ,,Talenty Sobieskiego”.
• Zbiórka odpadów elektronicznych.
• Włączenie się w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (I edycja).
• „Przedsiębiorczy Sobieski” – Szczycieński Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego wziął 
udział w projekcie objętym honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 
Licealiści dołączyli do ponad 47 tysięcy uczniów z 707 szkół, 19 tysięcy firm i instytucji  
z całego kraju.
• Pokazy doświadczeń fizycznych dla uczniów klas licealnych i gimnazjalnych pod tytułem  
,,Odkryj magię fizyki”.
• Konferencja pt. „Nie człowiek, a informacja jest ważna dla portali społecznościowych”.
• Szkolny konkurs z języka niemieckiego ,,Sitten und Bräuche der deutschsprachigen Länder”.
• Szkoła włączyła się w „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości” – akcję, której pomysłodawcami 
są: były premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja 
Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana.
• „Dialog kultur” – impreza popularyzująca historię, obyczaje krajów anglo- i niemieckojęzycznych.
• Ćwiczenia dotyczące współdziałania służb podczas wypadku masowego pod kryptonimem 
„Szkoła 2013”.

2014/2015
• Fundacja Edukacyjna ,,Perspektywy” potwierdziła, że nasza szkoła jest wśród 500 najlepszych 
liceów ogólnokształcących w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 
PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje jej tytuł ,,Brązowej Szkoły 2015”.
• Organizacja obchodów 70-lecia szkoły.
• Obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych.
• Włączenie się w obchody Dni Papieskich. 
• Festiwal Nauk Przyrodniczych.
• Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (Wielka Orkiestra Kudłatej Pomocy).

• Przygotowanie konkursów popularyzujących Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
(II edycja).
• Urodziny liczby Pi – święto matematyki – zawody matematyczne dla uczniów gimnazjum.
• Obchody Dni Sobieskiego: rambit międzyprzedmiotowy, II Edycja Konkursu Wiedzy  
o Janie III Sobieskim, konkurs literacki o patronie szkoły, Szkolny Dzień Teatru, ,,Odkryj magię 
fizyki” – doświadczenia i eksperymenty fizyczne, ciekawa chemia – doświadczenia chemiczne, 
Euroscolla – quiz internetowy.
• Obchody Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych.
• Inauguracja Szczycieńskiej Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkolnych.
• Dzień Przedsiębiorczości.
• Organizacja spotkań informacyjnych i zajęć z uczniami w ramach Dnia Otwartego Szkoły.
• Przyznanie szkole Geocertyfikatu.



1. Zespół Double Spleen, ,,Mam Talent” 2015 r.
2. Artur Królikowski, ,,Mam Talent” 2015 r.
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1. Wykonawcy „Mam Talent” 2014 r.
2. Jarosław Chojnacki, juror „Mam Talent” 2014 r.
3. Zespół Ę, „Mam Talent” 2014 r.
4. Wykonawcy „Mam Talent” 2015 r.
5. Jakub Zembrzuski i Dominika Tokarska, konferansjerzy 2015 r.
6. Przew. Rady Rodziców Zbigniew Stasiłojć i dyr. Mariola Jaworska składają gratulacje 
    uczestniczce konkursu
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