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1) rozwijanie aktywności uczniowskiej i zaangażowanie w działalność

kulturalną m.in. poprzez: promowanie uczestnictwa w kulturze, 

umożliwianie kontaktu z wytworami kultury i zjawiskami kulturowymi oraz

działania mające na celu przygotowanie młodzieży do korzystania z dorobku

kulturowego;

WYCIECZKA GEOGRAFICZNO-KRAJOZNAWCZA W BIESZCZADY 6-10.09.2021

W ramach wycieczki geograficzno-krajoznawczej, która odbyła się we wrześniu 2021 roku, licealiści poznawali dziedzictwo

kulturowe Bieszczad. Wędrowali szlakiem na Połoninę Caryńską, płynęli statkiem po Jeziorze Solińskim, zwiedzali ruiny zamku

Kmitów w Sobieniu, skansen w Sanoku z budownictwem Bojków, Łemków, Dolinian i Pogórzan oraz Zamek Królewski z 

wystawą prac Zdzisława Beksińskiego. Ponadto grupa miała okazję przejechać się drezynami w Uhercach Mineralnych oraz

zwiedzić Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Wyprawa w Bieszczady pozwoliła młodzieży zetknąć się z drewnianymi

cerkwiami i przydrożnymi kapliczkami oraz ruinami opuszczonych osad, które przed laty tętniły życiem.



MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH – 22.10.21

Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych to okazja do czynnego promowania kultury czytelniczej. 

Hasło tegorocznej edycji: „Baśnie i legendy z całego świata” zainspirowało szkolnych organizatorów akcji do 

przygotowania zadań, w które mogły zaangażować się wszystkie klasy. Wspólne czytanie fragmentów baśni lub legend 

polskich i światowych stało się inspiracją do twórczego pisania. Licealiści korzystali z dorobku kulturowego, a 

redagując własne zakończenia historii, w kreatywny sposób przyczynili się do jego rozwoju. Ponadto każda klasa

wzięła udział w konkursie na najciekawszą prezentację świata baśni i legend. Tego dnia szkolne korytarze wypełniły

się postaciami z bajek i baśni; Shrek z klasy III spotkał się z Czerwonym Kapturkiem z klasy II, a kilkunastu

pierwszorocznych dalmatyńczyków grało w piłkę ze smerfami.

NIE OCENIAJ KSIĄŻKI PO OKŁADCE - 06.12.2021

Prężnie działające koło biblioteczne przygotowało mikołajkową akcję czytelniczą. W ramach tej aktywności uczniowie

mogli wypożyczyć tajemniczą książkę w formie prezentu, którą dostarczył do szkoły sam Święty Mikołaj! Akcja „Nie 

oceniaj książki po okładce” przyciągnęła do szkolnej biblioteki kilkudziesięciu uczniów, którzy z wypiekami na twarzy

rozpakowywali wylosowane książki, by móc przekonać się „co ich niespodzianka ma w środku”.



“O WOLNOŚCI POPRZEZ SZTUKĘ” - SPEKTAKL “KIM JESTEŚMY?” - 04.11.2021r.

W dniu 4 listopada 2021 r., w sali koncertowo-kinowej Kozienickiego Domu Kultury im. 

Bogusława Klimczuka, odbyła się premiera spektaklu pt. ,,Kim jesteśmy?”. W sztuce napisanej i

wyreżyserowanej przez nauczycielki naszego liceum: panią Małgorzatę Kuśmierczyk-Balcerek i

panią Joannę Kuźmińską, wystąpili aktorzy-amatorzy.

Widzami pierwszego spektaklu byli uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Sztuka stanowiła dla licealistów wyjątkową lekcję historii, 

związaną ze zbliżającym się Świętem Niepodległości. Jej głównymi bohaterami byli członkowie

zwyczajnej, współczesnej rodziny, spędzającej w domu jesienny wieczór. Niespodziewanie w ich 

mieszkaniu zaczęły ukazywać się duchy postaci związanych z historią naszego narodu.

Wśród przybyłych gości znaleźli się: szlachcic, król August III Sas, król Stanisław August 

Poniatowski oraz marszałek Józef Piłsudski. Odnosząc się do różnych wydarzeń z dziejów Polski, 

opowiadali o tym, jak w poszczególnych okresach czasu wyglądała kwestia wolności i

niepodległości w naszym kraju. Ich wypowiedzi skłoniły rodzinę do refleksji nad znaczeniem

przeszłych wydarzeń i sposobem traktowania i pojmowania wolności.

Spektakl "Kim jesteśmy?"

Artykuł Kozienickiego Domu Kultury

Relacja Kroniki Kozienickiej

https://www.youtube.com/watch?v=xvIrwUIqx0I
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kozienickidomkultury&set=a.4488680471179490
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=e87J4lK0Hwk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR01RHJF9xt4Hcocj__RtytPREMv-MOe4AqwmJdVYUgoXywTvSraRgdsBL0


2) prowadzenie lekcji i zajęć pozalekcyjnych (jeśli zajęcia pozalekcyjne były prowadzone) przez
nauczycieli w sposób innowacyjny, pomysłowy, łączący teorię z praktyką, z wykorzystaniem
elementów wychodzących poza ogólnie przyjęte ramy nauczania, które w sposób kreatywny
rozwijają pasje uczniów, a także mających na celu przygotowanie uczniów do życia w
wielowymiarowej rzeczywistości;

,,INTERNATIONAL PARTNERSHIP FOR EUROPEAN EDUCATION – EU EDU” WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2021

W dniach 22-24 września oraz 5-6 października 2021r., uczniowie I LO wzięli udział w spotkaniach online przeprowadzanych przez Polska 
Fundacja im. Roberta Schumana w ramach drugiej częściprojektu.. Międzynarodowa inicjatywa, dofinansowana przez program Erasmus+ 

Komisji Europejskiej, była realizowana wspólnie z organizacjami partnerskimi Europahaus Marienberg z Niemiec i Pro Vobis - National 

Resource Center for Volunteering z Rumunii.Zajęcia odbywały się w języku angielskim, co stanowiło dla młodzieży doskonałą okazję do 
sprawdzenia swoich umiejętności językowych. Pięciodniowy program działań dotyczył m.in.: integracji uczniów z krajów członkowskich Unii 

Europejskiej (Polski, Rumunii i Niemiec), poszerzeniu wiedzy młodzieży na temat krajów Starego Kontynentu i działalności Komisji
Europejskiej, kreatywnej pracy w małych międzynarodowych zespołach. Spotkania przyczyniły się do wzajemnej integracji uczestników i 

poznawania nowych ludzi poprzez wspólne zabawy i wykonywanie kreatywnych zadań. Uczniowie przygotowali multimedialne prace, 

przedstawiające ich małą ojczyznę. Wcielając się w rolę wirtualnych przewodników, „oprowadzali” po swoich miejscowościach, prezentowali
swoje szkoły i miejsca, w których lubią spędzać czas wolny. Wykonując zadania w międzynarodowych zespołach, zdobywali wiedzę na temat

kultury, sztuki, języków krajów europejskich oraz kuchni.

PROJEKT DEUTSCH PLUS

Od lutego 2022 r. nasze liceum uczestniczyło w projekcie DEUTSCH PLUS, którego organizatorem jest Instytut Goethego wspierający
szkoły w działaniach na rzecz języka niemieckiego. Uczniowie klas drugich uczestniczyli w warsztatach językowych oraz spotkaniach

tematycznych. Szczególnym atrakcyjne dla młodzieży okazało się spotkanie online z młodą Niemką Ellą Kobras. Prelegentka na początku

opowiedziała o sobie, a następnie zaprezentowała młodzieży aktualne trendy muzyczne w Niemczech a także swoje ulubione utwory. 
Zaciekawieni licealiści z chęcią dzielili się swoimi gustami muzycznymi i prezentowali polską muzyczną top-listę.

ROBOTYKA – 29.04.2022

Zajęcia z robotyki i informatyki Uczniowie klasy trzeciej, zainteresowani rozszerzaniem swoich umiejętności informatycznych, wzięli udział

w warsztatach organizowanych przez Politechnikę Warszawską w Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Dzięki tym zajęciom szkoła
otrzymała roboty, które licealiści sami złożyli i zaprogramowali, tworząc aplikację na komputer oraz na telefon komórkowy.

Zajęcia z robotyki i informatyki

https://youtu.be/MALn-bCeiCQ


SZKOŁA DIALOGU – MAJ/CZERWIEC 2022

Licealiści naszej szkoły wzięli udział w programie „Szkoła Dialogu”, który jest 

realizowany przez Muzeum Polin w Warszawie z dotacji programu Aktywni

Obywatele - Fundusz Krajowy finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w 

ramach Funduszy EOG. Udział w programie pozwolił uczniom zapoznać się z losami

Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój

naszego kraju.. Młodzież, poznając historię swojej okolicy, poszukiwali informacji na

temat wpływu społeczności żydowskiej na rozwój kultury regionu. W ramach

programu uczniowie pod kierunkiem trenerów Forum- pani Katarzyny Domagały i

pani Barbary Rostek poznawali żydowską przeszłość Kozienic, rozpoczynając osobistą

podróż związaną z odkrywaniem przeszłości własnego miasteczka.

Wyjątkowo interesująca była dla uczniów wizyta na Kirkucie, gdzie pan Marian 

Wysocki- opiekun cmentarza- ciekawie opowiadał o żydowskich tradycjach. Wszyscy

uczestnicy kozienickiej Szkoły Dialogu byli na nim po raz pierwszy. Dużym

odkryciem dla uczniów był fakt, że lokalny cadyk – Magid z Kozienic – jest znany na

całym świecie, a jego grób co roku odwiedza tysiące osób.

Relacja Szkoły Dialogu

https://www.facebook.com/SzkolaDialoguForumDialogu/posts/pfbid02qvxEE5SZy9SB5bFjRNyiswFg5SKAZ6qziaq6oHGXjnZSCXHHB1XuR575CzoFge5ol


3) organizowanie konkursów, olimpiad, „dni otwartych”, festiwali, 
wystaw, przedsięwzięć artystycznych, społecznych, związanych z 
aktywnością fizyczną, itp., mających na celu rozwój twórczego
myślenia uczniów;

POLIGLOCI W DRODZE – 07.04.2022

7 kwietnia 2022r. na scenie Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka miała miejsce premiera spektaklu i

filmu, które zostały przygotowane przez Grupę Nieformalną przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego

w Kozienicach. 

Zarówno przedstawienie “Poligloci w drodze”, jak również film odpowiadający na pytanie “Dlaczego warto uczyć się

języków obcych?” powstały w ramach inicjatywy„Z językami wszędzie jesteś w domu” (Edward de Waal) – Rola języków

obcych w życiu człowieka, zgłoszonej do 2. Konkursu na inicjatywy lokalne „Nasza kultura z KDK w Gminie Kozienice”, 

realizowanego przez Gminę Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.

Dzięki mediom społecznościowym, łatwości i szybkości podróżowania, jesteśmy w stanie poznawać ludzi z całego świata, 

niejednokrotnie z zupełnie innych kręgów kulturowych. Ograniczać nas w tym może tylko brak znajomości języka obcego. 

Dlatego Grupa Nieformalna z I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach zdecydowała się podjąć temat nauki języków

obcych i korzyści płynących z ich znajomości. Celem projektu jest pokazanie, że na naukę języków nigdy nie jest za 

wcześnie, ani za późno. Istnieje wiele metod i sposobów nauki, każdy może znaleźć najbardziej efektywny dla

siebie. Poprzez spektakl oraz film Grupa Nieformalna pragnęła przedstawić zarówno sposoby, jak i korzyści wynikające z 

nauki języków obcych.

Spektakl "Poligloci w drodze"

Radio Plus Radom o projekcie

https://www.youtube.com/watch?v=vcLg6j4Pe1U&t=27s
https://radioplus.com.pl/region/62642-z-nimi-nauczysz-sie-jezykow-obcych-spiewajaco?fbclid=IwAR2T3HPRyd7ld3CB4twW3WDnz2Ir8zZEHzDNTTaQeK4aGsd7IPJA0n25o1I


XXIV OTWARTE MISTRZOSTWA SUDOKU I LO – 30.05.2022

W dniu 30 maja 2022 roku w naszej szkole odbyły się XIV Otwarte Mistrzostwa Sudoku I 

LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Ta, odbywająca się co roku, impreza cieszy się

dużym zainteresowaniem nie tylko uczniów liceum, ale także młodszych kolegów ze szkół

podstawowych. Zawodnicy biorący udział w mistrzostwach rywalizowali ze sobą, 

przystępując do potyczek logicznych indywidualnie oraz drużynowo. W przerwie pomiędzy

etapami rozgrywek, uczestnicy wysłuchali prezentacji poświęconej historii szachów, w której

nie zabrakło ciekawostek związanych z tą królewską grą przygotowanych przez zwycięzców

turnieju szachowego: Dominika Bolka i Michała Molendę z klasy 3pb. Chłopcy rozegrali też

dwie partie pokazowe zachęcając młodszych kolegów do gry w szachy. Następnie uczniowie

wzięli udział w grach planszowych i zabawach logicznych.



AKCJA ŻONKILE - 21.04.2022

We wtorek 19 kwietnia 2022r. obchodziliśmy 79. rocznicę wybuchu powstania w getcie

warszawskim. Z tej okazji, jak co roku nasza szkoła włączyła się do akcji społeczno –

edukacyjnej „Żonkile”, organizowanej pod patronatem Muzeum Polin w Warszawie. Tego dnia

nosimy przypięte papierowe żonkile, które symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. 

Żonkile związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji

Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w Getcie Warszawskim dostawał te kwiaty od 

anonimowej osoby. W ramach akcji „Żonkile” młodzież naszej szkoły mogła zapoznać się z 

reportażem dziennikarki, reporterki i pisarki Anny Bikont, w którym przybliża postać Ireny

Sendlerowej oraz jej relacji z Adamem Celnikierem, młodym żydowskim prawnikiem, za murami

warszawskiego getta.

Specjalnym gościem w naszym liceum 20 kwietnia 2022r. był prezes TMZK, sędzia w stanie

spoczynku pan Lech Wiśniewski. Młodzież mogła wysłuchać jego barwnej opowieści o 

społeczności żydowskiej, która mieszkała w Kozienicach przed II wojną światową, poznać

historię swojej okolicy i odkryć nieznane fakty dotyczące żydowskich mieszkańców, którzy

niegdyś współtworzyli społeczny krajobraz naszego miasta.

DZIEŃ OTWARTY – 26.04.2022

W dniu 26.04.2022r. w naszym liceum odbył się DZIEŃ OTWARTY dla uczniów klas ósmych z 

terenu Kozienic oraz powiatu kozienickiego. Licealiści przygotowali dla młodszych kolegów

wiele atrakcji. Poszczególne klasy angażowały ósmoklasistów, zachęcając ich do rozwiązywania

quizów, brania udziału w konkursach i pokazach. Nie zabrakło występów tanecznych (dość

wspomnieć o wyjątkowym występnie szkolnych cheerleaderek).

Relacja Radia Plus Radom

https://radioplus.com.pl/region/63034-osmoklasisci-odwiedzili-i-lo-w-kozienicach?fbclid=IwAR10MShPgQYkXeXjNoG5lyqjmZSGusmEe-5Kx7jmpmgqdHsiBaxYlPFiQIc


SPORT SZKOLNY

Oprócz tradycyjnych zajęć wychowania fizycznego, uczniowie I LO mają szansę stanąć do rywalizacji sportowej

oraz sprawdzić swoje siły w różnych aktywnościach fizycznych. Najważniejszymi wydarzeniami sportowymi roku

szkolnego 2021/2022 były:

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - 22.09.2021

W rywalizacji międzyklasowej wzięło udział 50 zawodników podzielonych na 8 drużyn, co pokazało, jak dużą

popularnością wśród młodzieży cieszy się ten sport. Drużyny skladały się z zawodników obu płci. Najlepszą drużyną

została klasa 2a, a uczniowie Jakub Słyk i Jakub Kortus podzielili się tytułem Króla Strzelców.

MIĘDZYKLASOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ – 05.11.2021

28 października w hali sportowej KCRIS odbyły się eliminacje Międzyklasowego Turnieju Piłki Siatkowej, w których

wzięło udział 10 drużyn. 4 najlepsze drużyny przeszły do finału, któru został rozegrany 5 listopada w szkolnej sali

gimnastycznej. Zwycięzką drużyną okazała się klasa 3gB.

SZKOLNY DZIEŃ SPORTU – 03.06.2022

3 czerwca odbył się Szkolny Dzień Sportu, w którym udział wzięli wszyscy uczniowie i nauczyciele. Uczestnicy mogli

wybrać spośród trzech form zajęć sportowych – rajd pieszy, rajd rowerowy oraz spływ kajakowy.



4) angażowanie społeczności szkolnej w działania pro-
pedagogiczne, mające na celu integrowanie środowiska
szkolnego i pozaszkolnego, a także budowanie przyjaznej
atmosfery sprzyjającej rozwojowi kreatywności uczniów.

FESTYN EKOLOGICZNY – 30.09.2021

Jedną z najatrakcyjniejszych akcji pro-pedagogicznych odbywających

się w naszej szkole każdego roku jest festyn ekologiczny. W 

organizację tego projekty angażują się wszyscy uczniowie. Każda klasa

przygotowuje stoisko promujące zdrową żywność, ekologiczne

dekoracje, stroje, zabawki. Tegoroczną edycję festynu uatrakcyjnił

pokaz Eko-Mody zaprojektowanej i wykonanej przez uczniów

poszczególnych klas. Festyn ekologiczny to nie tylko akcja promująca

zdrowy tryb życia, dbanie o planetę i ekologię, ale także okazja do 

świetnej zabawy integrującej poszczególne klasy oraz całą społeczność

szkolną.



DZIAŁANIA SZKOLNEJ GRUPY MEDYCZNEJ

Grupę Medyczną tworzą uczniowie I LO. Głównym celem Szkolnej

Grupy Medycznej jest chęć niesienia pomocy przedmedycznej, 

przełamanie bariery strachu, kształtowanie w uczniach aktywnej

otwartej prospołecznej postawy, likwidacji stereotypów i uprzedzeń w 

realizacji działań antydyskryminacyjnych, wykształcenie poczucia

odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na krzywdę

drugiego człowieka, a przede wszystkim zaszczepienie idei niesienia

bezinteresownej pomocy. 

Grupa jest zapraszana do różnych placówek z powiatu kozienickiego na

pokazy, warsztaty, prelekcje i jako pomoc medyczna podczas

ogólnodostępnych imprez organizowanych na naszym terenie.



WOLONTARIUSZE DZIELĄ SIĘ WIEDZĄ - 23.05.2022

20 maja wolontariusze oraz członkowie Grupy Medycznej: Ewa

Mojsiuszko i Łukasz Wójtowicz pod opieką p. Renaty Kowalskiej i

p. Edyty Tarczyńskiej zostali zaproszeni na konferencję naukową

„Małe gesty, wielkie czyny, czyli o wolontariacie na miarę XXI 

wieku” organizowaną przez Akademię Handlową Nauk 

Stosowanych w Radomiu. Młodzież przedstawiła zebranym

prezentację multimedialną poświęconą motywacji do pracy

społecznej. Nasi szkolni wolontariusze dzielili się wiedzą i

doświadczeniem, opowiadali o satysfakcji płynącej z tego typu

aktywności, umiejętnościach, które zdobyli.



FESTYN HOSPICYJNY Z ENEĄ - 20.09.2021

Wolontariusze szkolnego koła Szansa wspierali pomocą

organizatorów II charytatywnego Festynu Hospicyjnego, który

odbył się 20 września 2021r. Celem wydarzenia było zebranie

datków na budowę stacjonarnego hospicjum na terenie naszej

gminy.

Festyn był okazją do spotkania przedstawicieli różnych instytucji, 

organizacji, stowarzyszeń i kół, tym samym przyczynił się do 

integracji społeczności szkolnej z mieszkańcami Kozienic. 

Wolontariusze aktywnie uczestniczyli w zbiórce, organizowali

działania animacyjne, pomagali grupie medycznej.



DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ - 19.11.2021

21 listopada obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Jego celem

jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich

pozytywnych emocji. By dbać o to codziennie, a nie tylko od święta nasi 

wolontariusze przygotowali specjalne drzewko i foto-ramkę. Sentencje i zadnia, 

które się na nich znalazły przypominają, że pozytywna energia, którą

przekazujemy drugiemu człowiekowi, wraca do nas ze zdwojoną siłą.



PŁYNIE W NAS POZYTYWNA ENERGIA – 26.11.2021

Wolontariusze z liceum wzięli udział w projekcie: „Płynie w nas pozytywna

ENERGIA”, którego celem było zgromadzenie karmy dla bezdomnych zwierząt. 

Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony różnych placówek

oświatowych naszej gminy. Piękne kolorowe łańcuchy przygotowane przez

starszych i młodszych (także przedszkolaków) mieszkańców Kozienic trafiły na

dziecięce oddziały szpitalne, a karma do schroniska.



POMOC UKRAINIE - 26.02.2022, 04.03.2022

Stając w obliczu wojny w Ukrainie, społeczność I LO nie pozostała

obojętna na krzywdę i potrzeby narodu ukraińskiego. W związku z 

tym zorganizowane zostały dwie duże akcje podczas których

uczniowie i nauczyciele zbierali niezbędne rzeczy, które następnie

zostały przekazane osobom i instytucjom w celu przewiezienia ich 

do Ukrainy.



MARATON PISANIA LISTÓW - 06.12.2021

Maraton Pisania Listów to największa globalna akcja na rzecz praw

człowieka: na całym świecie rok do roku łączymy siły, aby wspólnie

wysyłać apele listowne do władz i wyrazy solidarności w sprawach kilku

konkretnych osób, których prawa człowieka są łamane. Społeczność I LO 

od kilku lat uczestniczy w tym wydarzeniu. W roku szkolnym 2021/2022 

pisanie listów rozpoczęliśmy od 6 grudnia, a finał akcji odbył się 12 

grudnia. Przez ten czas uczniowie napisali kilkadziesiąt listów w obronie

konkretnych osób, których prawa zostały złamane.



KREATYWNOŚĆ TO JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH CECH NASZEJ SZKOŁY!


