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Wystawa fotograficzna pt. „Lekarze dla Afryki”

Spotkania z osobami które odniosły znaczący 
sukces zawodowy w ramach projektu „ Akademia  

sukcesu”

Finał konkursu na debiut literacki roku



Finał - debiut literacki roku Beata Patrycja Klary - spotkanie autorskie

Strefa komiksu jeden



Literackie mikołajki – spotkanie z pisarka Agatą 
Widzowską 

Wystawa  grafik K .Burgharda i uczestników 
warsztatów plastycznych  pt.  „Mistrz i jego 

uczniowie”

Spotkanie z poezją Anny Kamieńskiej w 
ramach  czytań rocznicowych 

Spotkanie z poezją Agnieszki Osieckiej w ramach  
czytań rocznicowych 



Spotkanie z poezją ks. Janusza Pasierba w ramach 
rocznicowych czytań

Warsztaty przyrodnicze





 W dniu 16. grudnia o godzinie 17.00 w czytelni odbyło się spotkanie poetyckie z cyklu  

„Rocznicowych czytań”. Jego bohaterem był Stanisław Barańczak, a okazją do 

spotkania druga rocznica śmierci poety. Spotkanie poprowadziła Irmina Kosmala, 

gospodyni Kuźni Literackiej, która przybliżyła życiorys poety i jego twórczość. W 

spotkaniu uczestniczyli min. Andrzej Malicki, aktor teatru Aleksandra Fredry, Dawid 

Jung, redaktor naczelny Zeszytów poetyckich, oraz poeta Jerzy Kałwak.  Na 

zakończenie spotkania jego uczestnicy przeczytali wybrane przez siebie utwory 

Stanisława Barańczaka.  



Cykl wykładów w ramach projektu 
„XIX wieczne Gniezno”



„XIX wieczne Gniezno”

 dnia 16. września prelegentem był p. Jakub Magrian – pracownik Muzeum Początków 

Państwa Polskiego, który przygotował wykład „Miasto kupieckie, miasto garnizonowe, miasto 

przemysłowe – jak zmieniało się Gniezno na przestrzeni XIX w. i początku XX w.”, 



„Mikołajki na zapomnianej polanie”





Czytanie  fragmentów  „Quo vadis” w ramach 
kończącego się roku Henryka Sienkiewicza 



Happening czytelniczy „Czytanie nie zabija”



Happening szkolny „Jak nie czytam jak czytam”



Literatura od kuchni – literackie spotkania kulinarne



Spotkanie autorskie w ramach promocji książki „Dzieje Gniezna”



Strefa komiksu II



Strefa komiksu II



Strefa komiksu II



Cykliczne spotkania z absolwentami  - „Z orlików na orły wyrośli”



Wystawa prac emerytowanego nauczyciela  naszej szkoły Pana Marcelego Derengowskiego
zatytułowana „Artyści poszczególnie”



Dnia 18. listopada w czytelni I LO otwarto wystawę z cyklu 
„Artyści poszczególnie”, na której zaprezentowano prace 
plastyczne emerytowanego nauczyciela naszej szkoły pana 
Marcelego Derengowskiego. Wystawę poprzedziła 
konferencja prasowa oraz film prezentujący  sylwetkę artysty 
autorstwa Daniela Załęskiego, ucznia naszej szkoły.




