
Formy organizacji szkoły zależne od zmian ustrojowych i administracyjnych: 

 

1614 - 1773  Kolegium Jezuickie w Łomży   

1774 - 1807  Kolegium Pijarskie   

1811 - 1817  Szkoła Podwydziałowa 

1817 - 1831  Szkoła Wojewódzka  

1833 - 1839  Gimnazjum Wojewódzkie  

1840 - 1850  Gimnazjum Gubernialne 

1850 - 1861  Szkoła Powiatowa 

1862 - 1915  Gimnazjum Męskie  

1906 - 1916  Prywatna Siedmioklasowa Szkoła Handlowa Męska (po strajku 

szkolnym w 1905 r.) 

1917 - 1939  Państwowe Gimnazjum Męskie im. Tadeusza Kościuszki    

1935 - 1939  Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki 

1939 - 1940  Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum 

1940 - 1941  Pełna Polska Szkoła Średnia nr 1 (10-latka) 

1940 - 1944  Tajne Gimnazjum i Liceum   

1944 - 1948  Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące   

1949 - 1956  Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego 

od 1957        Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki  

1999             powołanie Publicznego Gimnazjum nr 6  

                     im. Tadeusza Kościuszki 

  



Zmiany programowe wynikające z przekształceń politycznych: 

 

 program kontrreformacji opracowany przez Jezuitów od 1614 r., 

 reforma Konarskiego, 

 reforma pijarska pod patronatem KEN od 1774r., 

 ustawa Paskiewicza z 1845 r. oraz tajne instrukcje carskie, 

 policyjny system wychowawczy Muchanowa od 1849 r., 

 reforma Wielopolskiego 1862 r., 

 reforma państwowa 1932 r., 

 zmiany wprowadzone w okresie okupacji sowieckiej, 

 ustalenia przyjęte przez tajną oświatę w czasie okupacji niemieckiej, 

 liczne zmiany wynikające z założeń polityki PRL, 

 odrodzenie oświaty w III RP, 

 nasilenie reform związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej. 

 

Zmiany siedziby szko³y zale¿ne od warunków materialnych, 
okolicznooeci losowych i wydarzeñ historycznych: 
- pierwsze, drewniane zabudowania jezuickie w £om¿y 
1612 r., 
- wzniesienie budynku kolegium oraz szko³y dziêki 
fundacji opata przemêckiego w 1614 r., w pobli¿u 
obecnej ulicy Rz¹dowej, 
- odbudowa murowanego kolegium po wielkim po¿arze 
w 1696 r. wg projektu dla Świêtej Lipki, na terenie 
przylegaj¹cym do Nowego Rynku, 
- liczne przebudowy i przeróbki dokonywane pod 
kierunkiem pijarów podejmowane a¿ do XIX w., 
- przejêcie zabudowañ pojezuickich przez szko³ê wojewódzk¹ w 1817 r., 
- przebudowa dawnego gmachu dla potrzeb gimnazjum 
carskiego w 1862 r., 



- wzniesienie nowego budynku szko³y w g³êbi terenów 
pojezuickich w latach 1898- 1900, 
- po strajku szkolnym w 1905 r. m³odzie¿ polska relegowana 
z gimnazjum carskiego uczêszcza do Szko³y 
Handlowej przy ulicy Dwornej, 
- w roku szkolnym 1916/17 szko³a ta przemianowana na 
Gimnazjum Polskie zostaje przeniesiona do nowego 
gmachu przy ulicy Bernatowicza, 
- w roku 1918 wydaje ju¿ świadectwa maturalne Pañstwowego 
Gimnazjum Mêskiego im. T. Kościuszki, 
- budynek dawnego gimnazjum carskiego zostaje przydzielony 
nowopowsta³emu gimnazjum ¿eñskiemu, 
- w 1939 r. oba budynki ulegaj¹ zniszczeniu w wyniku 
dzia³añ wojennych, 
- w ocala³ym budynku przy ulicy Stacha Konwy podejmowana 
jest praca z zespo³em koedukacyjnym, 
- okupant organizuje tu pierwsz¹ dziesiêciolatkê, 
- od 1941 r. organizowane s¹ tajne komplety w mieszkaniach 
prywatnych, 
- w r. szk. 1944/45 wznowiono naukê w gimnazjum 
i liceum z tymczasow¹ siedzib¹ w Zambrowie, 
- 1 marca 1945 r. przeniesiono szko³ê do £om¿y do domu 
ChodŸki na ZjeŸdzie, 
- od września 1947 r. mo¿liwe by³o ju¿ nauczanie w budynku 
przy ulicy Bernatowicza. 


