
Stacje	Kultury	-	Wydarzenia	/chronologicznie/:	

„Otrzęsiny”	–	słodko-gorzkie	wprowadzenie	w	życie	Szkoły	dla	klas	I		(300	uczniów)–	zasięg	szkolny,	

„Portret	 nauczyciela”	 –	 montaż	 słowno	 -	 muzyczny	 prezentujący	 różne	 sylwetki	 nauczycielskie,	
przedstawiany	też	szerszej	publiczności	z	okazji	jubileuszu,	z.	szkolny	(1000)	i	miejski	(trudno	określić	ilość	
uczestników)		

Zaduszki	 literackie	 –	 montaż	 słowno-muzyczny	 z	 prezentacją	 multimedialną	 poświęcony	 zmarłym	
profesorom	I	LO	–	zasięg	szkolny	+	emeryci	(ok.	50	osób)	

Bohater	 z	 ławki	 –	 plebiscyt	 na	 ucznia	 najbardziej	 zaangażowanego	 w	 bezinteresowną	 pomoc	 innym	 –	
zasięg	szkolny	(1000	osób)	

Wystawa	poświęcona	Z.	Klukowskiemu	–	lekarzowi,	regionaliście,	współtwórcy	Koła	Miłośników	Książek	–	
zorg.	We	współpracy	z	MDK	w	Szczebrzeszynie	–	zasięg	szkolny,	otwarta	dla	szerszej	publiczności	(odbiła	się	
echem	w	mediach	lokalnych)	

Konkurs	na	limeryk	–	z.	szkolny	(adresowany	do	wszystkich	uczniów	1000	osób)	

Recytacje	Z	Dynamitem	–	udział	uczniów	w	konkursie	organizowanym	przez	ZDK	(5	osób)	

Konkurs	 Języka	Polskiego	 –	 promocja	 kultury	 języka	 –	 z.	 szkolny	 –	 kilkunastu	 uczestników	+	 publiczność	
oceniająca	wystąpienia	oratorskie	dotyczące	ważnych	kwestii	językowych		

Obchody	 uroczystości	 patriotycznych	 i	 świąt:	 	 Dzień	 Edukacji,	 11	 listopada,	 Boże	 Narodzenie,	 3	maja	 –	
z.	szkolny	(cała	społeczność	szkolna	1000	osób)	

Konkurs	„F@ntasic”	–	udział	15	uczniów	w	konkursie	dotyczącym	literatury	fantasy	organizowanym	przez	
PWSZ	w	Zamościu	

Oprawa	 wydarzeń	 poprzedzających	 Jubileusz	 100-lecia:	 Odsłonięcie	 tablic	 poświęconych	 Markowi	
Grechucie	 i	 S.	 Młodożeńcowi	 /przedstawienie	 eksperymentu	 teatralnego	 i	 recital	 piosenek/	 -	 z.	 miejski	
(trudno	określić	ilość	uczestników)	

„Bitwa	 na	 Głosy”	 –	 szkolny	 konkurs	 kolęd	 angażujący	 uczniów	 i	 nauczycieli	 wzorowany	 na	 popularnym	
programie	rozrywkowym		-	wspaniała	zabawa	–	z.	szkolny	(150	osób)	

XIV	Konkurs	 	Piosenki	Angielskiej	–	konkurencja	dla	młodzieży	uzdolnionej	muzycznie	 i	 językowo	(ok.	10	
artystów+	publiczność	ok.	150)	

Festiwal	 	 Twórczości	 Scenicznej	 w	 Językach	 Obcych	 –	 międzyszkolny	 konkurs	 promujący	 młodzież	
uzdolnioną	aktorsko	i	językowo.	(ok.	50	artystów	+	publiczność	ok.	150	osób)	

„Debiut”	–	Konkurs	Literacki	dla	młodych	autorów	organizowany	przez	Zamojski	Dom	Kultury	kontynuacją	
tego	wydarzenia	jest	impreza	organizowana	w	naszej	szkole,	czyli		„Spotkanie	na		Schodach”,	prezentujące	
zwycięzców	konkursu.	Z.	regionalny	(trudno	określić	ilość	uczestników)	

Kapsuła	czasu	–	przedsięwzięcie	 realizowane	w	związku	z	 jubileuszem	 	polegające	na	zgromadzeniu	 i	dla	
potomnych	artefaktów	dokumentujących		życie	naszej	szkoły	,	z.szkolny	(ok.	300	osób)	



Maraton	pisania	listów	w	ramach	akcji	prowadzonej	przez		Amnesty	International,	zaangażowanie	uczniów	
w	obronę	praw	człowieka,	z.	szkolny	

Wojewódzki	 Konkurs	 Literacki	 „Dom”	 –	 sukces	 uczennicy	 -1	 miejsce,	 organizator	 Wojewódzki	 Ośrodek	
Kultury	w	Lublinie	oraz	Konkursie	„Kajet”	/LCK/	(1	osoba)	

	„Reportaż	2015”	–	sukces	uczennicy	w	konkursie	na	reportaż	literacki,	organizator	II	Liceum	w	Zamościu,	
z.	regionalny	(2	osoby)	

Ogólnopolski	Konkurs	Recytatorski		-	udział	uczniów	w	etapie	miejskim	i	1	uczennicy	w	okręgowym	

Olimpiada	Wiedzy	o	Mediach	–	uczniowie	w	etapie	centralnym	(3	osoby)	

Warsztaty	 „Tu	 kiedyś	 był	 nasz	 dom”	 na	 temat	wielokulturowości	 Zamościa	 –	we	współpracy	 z	Muzeum	
Miejsce	Pamięci	w	Bełżcu	(ok.	70	osób)	

Film	 -	 zaproszenie	 na	 obchody	 Jubileuszu:	 http://100lat.1lo.com.pl/index.php/2016/05/06/spot-
promujacy-jubileusz-100-lecia/		zaangażowanych	ok	20	uczniów	i	3	nauczycieli	

Maraton	biblijny	–	całodniowe	czytanie	Biblii	w	Kościele	akademickim	emitowane	na	antenie	Katolickiego	
Radia	Zamość	–	zaangażowano	ponad	100	osób:	uczniowie,	absolwenci,	władze,	inni	chętni		–	adresowane	
do	mieszkańców	miasta	i	wszystkich	słuchaczy	KRZ	

„Sto	wierszy	 na	 stulecie”	 –	wydanie	 tomiku	wierszy	 uczniów	 i	 absolwentów	 naszej	 szkoły	 (wydano	 500	
egzemplarzy)	

I	 znów	zakwitną	kasztany…	 -	publikacja	 jubileuszowa	 I	 Liceum	napisana	przez	nauczycieli	 Szkoły.	 Licząca	
ponad	 200	 stron	 pozycja	 podsumowuje	 stuletnią	 tradycję	 szkoły,	 zawiera	 informacje	 o	 historii,	 życiu	
kulturalnym,	 naukowym	 i	 sportowym;	 na	 końcu	 załączono	 także	 listę	 absolwentów	 (wydano	 700	
egzemplarzy)	

Udział	 uczniów	 w	 wymianie	 międzynarodowej	 w	 ramach	 współpracy	 z	 Freiburg	 Berthold	 –	
Gymnasium	(ok.	20	uczestników)	

Koncert	Muzyki	 Poważnej	 i	 Niepoważnej	 –	wielki	 koncert	 plenerowy	 dedykowany	mieszkańcom	miasta	
i	gościom.	 Wydarzenie	 zorganizowane	 z	 okazji	 jubileuszu	 szkoły,	 w	 którym	 udział	 wzięli	 uczniowie	
i	absolwenci.	

Wywiady	 przeprowadzone	 z	 absolwentami	 podczas	 obchodów	 100-lecia	 Szkoły.	 Powołana	 na	 tę	
okoliczność	grupa	dziennikarska	(ok.	20	osób)	przez	dwa	dni	rozmawiała	z	absolwentami,	którzy	przybyli	na	
zjazd.	Efekt	tej	pracy	to	100	wywiadów,	które	są	cennym	źródłem	wiedzy	o	minionych	czasach	

Recital	Grechuty	z	okazji	Jubileuszu	Szkoły	–	charakter	otwarty,		ok.15	artystów	

Spektakl	 pt.	 Jeśli	 dobrze	pamiętam…	 zaprezentowany	podczas	uroczystych	obchodów	100-lecia	 istnienia	
szkoły.	 W	 przedstawieniu	 wzięli	 udział	 uczniowie,	 absolwenci	 i	 nauczyciel	 –	 impreza	 miała	 charakter	
otwarty,	około	20	artystów	

Digitalizacja	 kronik	 szkolnych	 –	 działanie	 podjęte	 w	 ramach	 przygotowań	 do	 obchodów	 Jubileuszu	
polegające	 na	 cyfrowym	 zapisie	 kronik,	 które	 znajdują	 się	 w	 szkole	 lub	 zostały	 udostępnione	 przez	
właścicieli.	Zaangażowanych	ok	15	osób.	Efekty	pracy	można	oglądać	na	stronie:	100lat.1lo.com.pl/.	



Sala	 pamięci,	 sala	 filmowa,	 karczma	 staropolska	 i	 kawiarenki	 –	 miejsca	 przygotowane	 dla	 gości	
przybyłych	na	obchody	Jubileuszu.	Sala	pamięci	–	miejsce,	w	którym	zostały	wyeksponowanie	kroniki	szkoły	
i	 zdjęcia	 z	 różnych	 okresów	 funkcjonowania	 placówki,	 a	 także	 prezentacja	multimedialna.	 Sala	 kinowa	–	
wyświetlano	 filmy	 z	 życia	 szkoły.	 Karczma	 staropolska	 –	 specjalnie	 udekorowana	 sala	 lekcyjna	 na	 wzór	
karczmy,	gdzie	można	było	się	posilić.	Kawiarenki	–	sale	 lekcyjne,	w	których	mogli	się	spotkać	absolwenci	
kolejnych	 roczników,	przygotowane	w	klimacie	dawnych	 lat	 lub	o	współczesnym	wystroju	 (dla	młodszych	
roczników	absolwentów).	Zaangażowani	uczniowie	–	ok.	100	osób		

Jubileuszowy	 spacer	 po	 Zamościu	 –	 przygotowany	 z	 myślą	 o	 tych	 absolwentach,	 którzy	 do	 swojego	
rodzinnego	miasta	przybyli	po	wielu	latach.	Przewodniem	była	absolwentka	Szkoły.	Uczestnicy	–	30	osób	

Wycieczka	edukacyjna	dla	uczniów	klas	maturalnych	/ponad	100	osób)	do	Muzeum	w	Bełżcu			

Szkolne	czytanie	Quo	vadis?	 –	 cała	 społeczność	 szkoły	włączyła	 się	w	akcję	poprzedzającą	ogólnopolskie	
czytanie:	 rozpoczynanie	 każdej	 lekcji	 od	 lektury	 powieści,	 udział	młodzieży	w	 happeningu	 na	 dziedzińcu	
szkolnym,	całodzienne	odtwarzanie	audiobooka	z	tekstem	„Quo	vadis”.	(1000	osób)	

Literacki	 Autostop	 –	 prezentacja	 młodych	 autorek	 /1	 z	 naszej	 szkoły/	 tomu	 opowiadań	 „Ze	 strachem	
w	cztery	oczy”	–	impreza	we	współpracy	z	ZDK	miała	charakter	otwarty	

Wycieczka	 edukacyjna	 dla	 klas	 pierwszych/70	 osób/	 	 –	 Śladami	 Sienkiewicza	 po	 Roztoczu	 odkrywająca	
mało	znane	związki	noblisty	z	regionem	

Akademia	 z	 okazji	 DEN	 przygotowana	 dla	 publiczności	 szkolnej	 i	 dla	 350	 gości	 uczestniczących	
w	regionalnych	obchodach	Dnia	Edukacji	Narodowej	w	Centrum	Kultury	Filmowej	„Stylowy”	w	Zamościu.	
Inspiracją	dla	twórców	scenariusza	były	wywiady	udzielone	przez	absolwentów	szkoły	podczas	obchodów	
100-lecia	istnienia	I	Liceum	

Konkurs	 czytelniczy	 ”	 Detektyw	MOL	 na	 tropie”	 ze	 znajomości	 literatury	 współczesnej	 w	 postaci	 pytań	
sformułowanych	za	pomocą	kodów	QR		

Literacka	mapa	 Zamościa	 –	 projekt	 dla	 klas	 II	 (ok.	 300	 osób),	 	 którego	 celem	 było	 przybliżenie	 postaci	
i	twórczości	 autorów	 będących	 patronami	 ulic	 Zamościa.	 Efektem	 było	 stworzenie	 planu	 miasta	 ze	
zdjęciami	 wykonanymi	 przez	 uczniów.	 Mapa	 jest	 prezentowana	 na	 korytarzu	 szkoły,	 wszyscy	 mogą	
zagłosować	na	najbardziej	pomysłowe	zdjęcie.		

Wesoły	 Konkurs	 biblioteczny	 –	 na	 stworzenie	 limeryka,	 bądź	 innego	 wierszyka	 reklamującego	 książki	
i	czytanie,	a	 także	 	propagującego	 	 twórczość	W.	Szymborskiej	 .	W	celu	 zapoznania	uczniów	z	gatunkiem	
przeprowadzono	zajęcia	edukacyjne		–	z.	szkolny	(150	osób),	adresowany	do	całej	społeczności	-	1000	osób	

Spotkania	z	interesującymi	ludźmi	–np.	p.A.	Kułajem	z	okazji	35	rocznicy	wprowadzenia	Stanu	wojennego,	
p.	A.	Kulikiem	–	literatem	i	dziennikarzem,	Rzecznikiem	Praw	Dziecka,	przedstawicielami	wyższych	uczelni	
itd.	(1000	osób)	

	

W	trakcie	przygotowania	do	I	Turnieju	Poetyckiego	dla	szkól	gimnazjalnych	i	ponadgimnazjalnych	

Jeśli	nie	zaznaczono	inaczej	organizatorem	była	Szkoła.	

Inne	działania	długofalowe:	



Gazeta	uczniowska	–	Podświatło	–	redakcja	10	uczniów	–	odbiorcy	społeczność	Szkoły	

Blog	uczniów	I	LO	–	każdy	uczeń	może	być	autorem	postów,	które	publikowane	są	co	kilka	dni,	odbiorcami		
i	komentatorami	są	wszyscy	użytkownicy	strony	internetowej	Szkoły	

Fotoblog	–	prezentacja	zdjęć	dokumentujących	ważne	wydarzenia	z	życia	Szkoły	

Wystawy	prac	plastycznych	uczniów	w	związku	z	jubileuszem	

Audycje	radiowe/6/		na	antenie	Katolickiego	Radia	Zamość-	redakcja	12	osób,	goście	–	osoby	związane	ze	
Szkołą,	 mające	 na	 koncie	 osiągnięcia	 w	 dziedzinie	 twórczości	 literackiej,	 wokalnej,	 recytatorskiej	 itd.	 –	
słuchacze	–zasięg	diecezjalny	

Hyde	 Park	 Literacki	 –	 popularyzowanie	 na	 tablicy	 multimedialnej	 książek	 wartych	 polecenia	 innym	
czytelnikom	–	cały	rok	szkolny	–z.	szkolny	–	odbiorcy	–cała	społeczność	Szkoły	1000	

Lekcje	 w	 kinie	 –	 udział	 uczniów	 w	 projekcie	 edukacyjnym	 w	 zakresie	 kształcenia	 świadomego	 odbioru	
przekazów	medialnych	–organizator	Centrum	Edukacji	Medialnej	Wołomin	i	CKF	Stylowy	Zamość	1000	osób	

Chór	 szkolny	–	 zespół	wokalny	 liczący	ok.	 50	osób	 reprezentujący	 szkołę	podczas	uroczystości	 szkolnych,	
miejskich	itd.,	odnoszący	sukcesy	w	konkursach	min.	Konkurs	Kolęd	i	Pastorałek	

Cykl	„Kulturomaniak”	na	stronie	Szkoły	zachęcający	do	udziału	w	imprezach	kulturalnych	organizowanych	
w	mieście	

Wycieczki	 szkolne	 zawsze	 uwzględniają	 ważne	 obiekty	 i	 wydarzenia	 kulturalne:	 spektakle	 teatralne	
klasyczne	 i	 eksperymentalne/Gardzienice/,	 muzea:	 Historii	 Żydów	 Polskich,	 galeria	 Beksińskiego,	
podziemny	Kraków	itd.	

Sukcesywne	wzbogacanie	biblioteki	szkolnej	(ponad	37	tys.	vol,	specyfika	-	książki	XIX-wieczne,	z	początku	
wieku	XX)według	dezyderatów	czytelników.	

	Stworzenie	 i	 prowadzenie	 strony	 internetowej	 oraz	 konta	 na	 facebook’u	 w	 celu	 informowania	
społeczności	 szkolnej,	mieszkańców	miasta	 i	 absolwentów	o	 działaniach	 podjętych	w	 ramach	 organizacji	
jubileuszu.	 Sprawozdania	 z	 imprez,	 publikowanie	 wspomnień	 itp.	 	 Dostępna	 pod	 adresem:	
100lat.1lo.com.pl/	

	
Najważniejsze	wydarzenie	

KONCERT	MUZYKI	POWAŻNEJ	I	NIEPOWAŻNEJ	–	4.06.2016	

Koncert	 był	 wydarzeniem	 zamykającym	 pierwszy	 dzień	 obchodów	 Jubileuszu	 100-lecia.	 Na	 zamojskiej	
starówce	 (na	 Rynku	 Solnym,	 obok	 szkoły)	 rozstawiono	 scenę,	 na	 której	 prezentowali	 się	 uczestnicy	
wydarzenia.	 Do	 Koncertu	 zaproszono	 wielu	 znakomitych	 absolwentów,	 którzy	 swoje	 życie	 zawodowe	
związali	 ze	 sceną.	 Część	 z	 nich	 odpowiedziała	 na	 zaproszenie.	 Pozostali	 wykonawcy	 to	 nasi	 uczniowie.	
Koncert	był	ogromnym	przedsięwzięciem,	zwłaszcza,	że	sami	musieliśmy	zadbać	o	nagłośnienie	–	zajął	się	
tym	jeden	z	absolwentów	i	jeden	z	nauczycieli.	Przygotowania	były	żmudne	i	czasochłonne,	gdyż	z	każdym	
z	artystów	trzeba	było	ustalić	warunki	(jeden	z	zespołów	liczył	kilkanaście	osób),	należało	zadbać	o	sprzęt,	
o	należyte	 prowadzenie	 (w	 tej	 roli	 sprawdzili	 się	 nasi	 uczniowie),	 ale	 efekt	 przerósł	 nasze	 oczekiwania.	
Koncert	był	na	najwyższym	poziomie,	artyści	zaprezentowali	różne	gatunki	muzyczne	i	spotkali	się	z	bardzo	



przychylnym	odbiorem	publiczności.	Wystąpiło	6	wokalistów	i	6	zespołów.	Koncert	był	dla	nas	okazją,	żeby	
pokazać	się	szerszej	publiczności,	także	tej	niezwiązanej	ze	szkołą.			

Przygotowano	plakat	zapowiadający	koncert:	

https://www.facebook.com/915524905201419/photos/pb.915524905201419.-
2207520000.1480200521./1046193352134573/?type=3&theater	

Z	 wydarzeń	 cyklicznych,	 których	 organizatorem	 jest	 I	 LO	 chyba	 największym	 przedsięwzięciem	 jest	
FESTIWAL	TWÓRCZOŚCI	SCENICZNEJ	W	JĘZYKACH	OBCYCH.	W	roku	ubiegłym	odbywał	się	 już	po	raz	XIV.	
Jest	 to	 impreza	 międzyszkolna	 o	 zasięgu	 regionalnym	 podczas	 której	 młodzież	 może	 zaprezentować	
przygotowane	 przez	 siebie	 przedstawienia.	 Liczą	 się	 nie	 tylko	 talenty	 aktorskie.	 Ważna	 jest	 reżyseria,	
scenografia,	oświetlenie,	muzyka.	Przygotowania	spektakli	wymagają	różnorakich	talentów	i	sporo	wysiłku.	
Prezentacja	to	wspólna	zabawa	twórców	i	publiczności,	chociaż	nie	pozbawiona	rywalizacji	–	przyznawana	
jest	nagroda	publiczności	oraz	nagrody	jury.	

Szczegółowy	opis	wydarzenia	na	stronie:	

http://www.1lo.com.pl/aktualnosci/XIV-Miedzyszkolny-Festiwal-Tworczosci-Scenicznej-w-Jezykach-Obcych-
w-roku-Jubileuszu-100-lecia-szkoly-907	

http://1lozmc.blogspot.com/2016/04/xiv-miedzyszkolny-konkurs-tworczosci.html	

	


