
Czym jest Noc Liceum?  

 Pomysł zrodził się po wyjeździe niektórych uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły na 

Noc Biologów organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński. Dlaczego nie urządzić 

podobnego wydarzenia w liceum? Festiwal obejmuje głównie warsztaty i wykłady 

organizowane przez nauczycieli i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie. 

Dotyczą one różnych dziedzin- nie tylko naukowych. Każdy może wybrać zajęcia, które go 

interesują. Wiek nie ma znaczenia! Spotkania zorganizowane są zarówno dla dzieci, jak i dla 

starszych.  

Sprawy organizacyjne 

 Każdy uczestnik festiwalu na wstępie dostaje plan zajęć, mapkę szkoły oraz ten oto 

specjalny numer Gimpla. Następnie można udać się do szatni, aby zostawić w niej swoje 

ubrania wierzchnie. Nie trzeba się o nie martwić- każdy uczestnik otrzyma własny numerek, a 

płaszcze i kurtki będą pilnowane. I nie martwcie się, że się zgubicie. Jeśli mapka nie będzie 

wystarczająco zrozumiała, uczniowie oraz nauczyciele naszego liceum służą pomocą.   

Co dalej? 

 Spoglądając na plan, można zauważyć, że niektóre zajęcia powtarzają się. Dzięki temu 

można udać się na kilka interesujących nas wykładów. Obok nazw zajęć podane są godziny, 

w których się one odbywają. Zaplanujcie dobrze swój czas!  W przerwie między 

warsztatami wszystkich zapraszamy do mini-kawiarni urządzonej na pierwszym piętrze 

nowego skrzydła szkoły. Trzeba nabrać siły przed kolejnymi ciekawymi zajęciami!  

Co daje Wam Noc Liceum?  

 Jest to ciekawa propozycja dla wszystkich osób lubiących zdobywać nowe 

doświadczenia. Możecie nie tylko poszerzyć swoją wiedzę naukową, językową, czy 

historyczną, ale także poznać taniec, muzykę , sporty, ciekawą literaturę i wiele, wiele 

innych! Nie sposób wymienić wszystkich tematów, które obejmują nasze wykłady, bo jest ich 

aż 50! Jestem przekonana, że każdy wybierze coś interesującego dla siebie. Co jeszcze? 

Festiwal daje Wam możliwość poznania pasji naszych, czyli uczniów, ale także nauczycieli. 

Nie każdy profesor prowadzi zajęcia związane z przedmiotem, którego uczy. Noc Liceum 

przedstawia przede wszystkim nasze zainteresowania. Poza tym festiwal daje Wam 

możliwość poznania ponad stuletniego budynku naszej szkoły. Nie ukrywam, że wydarzenie 

to jest szczególnie interesujące dla gimnazjalistów, którzy planują kontynuować swoją naukę 

właśnie w naszym liceum. Możecie poznać szkołę, nauczycieli, uczniów i atmosferę, jaka 

towarzyszy nam podczas nauki.  

Za rok, może dwa… 

 Co w przyszłości? Czy Festiwal Naukowy pt. „Noc w Liceum” odbędzie się w 

kolejnych latach? Wszystko zależy od Was! Jeśli wydarzenie Wam się spodoba, jeśli będzie 

się ono cieszyć dużym zainteresowaniem, możemy mieć nadzieję, że stanie się ono coroczną 



tradycją naszej szkoły. Zatem zapraszajcie swoich bliskich do I LO! Możemy obiecać, że nikt 

nie wyjdzie stąd zawiedziony.   
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