
Kalendarium obchodów 
stulecia Szkoły



Przeżyjmy to jeszcze raz! 



Wrzesień 2017 
Zawiązanie Komitetu Jubileuszowego

W jego skład weszli:

Dyrektor Aneta Jaworska

Wicedyrektor Ilona Michalska

Emilia Bordon

Joanna Kijewska

Monika Lichman

Miłosz Kłobukowski

Dariusz Łoboda



Październik 2017

- Ustalenie kalendarium obchodów 
- Wyznaczenie osób odpowiedzialnych
za poszczególne działania

- Współpraca z Kołem 
Absolwentów 
i Radą Rodziców.

- Zamówienie pieczęci 
jubileuszowej 



Listopad 2017
W oknach Liceum pojawił się napis 

„STO LAT LMK!”



Grudzień 2017
Przygotowaliśmy jubileuszowe przesłanie                          

dla mieszkańców Włocławka



11 grudnia 2017, godzina 17.00 …



… 100 balonów opuściło taras LMK, 
inaugurując tym samym Rok Jubileuszowy.



Styczeń 2018

• Otworzyliśmy archiwa Szkoły.

• Przejrzeliśmy blisko 100 kronik,  

dziesiątki albumów i dokumentów 

• Ruszyły prace nad cyfryzacją   

starych zdjęć i dokumentów.

• Realizacją projektu zajął się prof.   

Dariusz  Łoboda



Styczeń 2018

Rozpoczęliśmy prace nad   

Monografią Szkoły. To wspaniałe, 

wiekopomne dzieło liczyć będzie 

ponad 360 stron – na nich fakty            

z życia szkoły, ciekawe zdjęcia, 

dokumenty i wspomnienia uczniów. 



Pracy nad 
monografią 
podjęli się 
nauczyciele,             
a zarazem 
absolwenci LMK 
Miłosz 
Kłobukowski 
i Joanna 
Kijewska.



Styczeń 2018

Narodził się pomysł upamiętnienia, 
w formie krótkich filmów,

najznakomitszych postaci 
związanych z naszą Alma Mater. 

Powstała szkolna ekipa filmowa, 
oraz specjalny kanał na youtube. 



Dotychczas pojawiło się kilka wspomnień. Kolejne 
czekają na realizację, bądź są w fazie montażu.



Luty 2018
Zamówiliśmy blisko 700 koszulek 

i bluz z logo Jubileuszu Szkoły.



Marzec 2018
Napisaliśmy przesłanie                               
do przyszłych pokoleń uczniów LMK



Listy, zdjęcia i pamiątki zostały   
umieszczone w kapsule czasu …



10 kwietnia o godzinie 11.00 
kapsuła została zakopana!



Strzec jej będzie klomb kulisty, który 
osobiście zasadziła Pani Dyrektor.



W asyście honorowych gości 
został odsłonięty marmurowy kamień. 

Uroczystość przygotowała prof. Emilia Bordon.



11 kwietnia 2018 miała miejsce sesja naukowa 
poświęcona stuleciu niepodległości Polski                                         

i powstaniu Szkoły, przygotowana przez prof. 
Barbarę Stasiak i prof.  Agnieszkę Kołosowską.





19 kwietnia 2018 – społeczność szkolna ubrana                      
w koszulki jubileuszowe pozuje do wspólnego zdjęcia.





Nawiązując do tradycji wcześniejszych 
jubileuszy …



… utworzyliśmy napis 100 lat LMK!



20 kwietnia 2018 – Koncert 
Absolwentów LMK.

Wystąpili dla nas znani szerokiej 
publiczności: Anna Sokołowska,                 

Aneta Figiel oraz bracia                                          
– Maciej i Tomasz Stroynowscy.

Koncert w uroczystej oprawie odbył 
się w Teatrze Impresaryjnym. 











W kwietniu, z inicjatywy profesor       
Moniki Lichman, w szkole powstała  

Kawiarenka u Konopnickiej.



W odświeżonej Izbie Tradycji, powstała 
wystawka okolicznościowa.



Zamówiliśmy nowe togi dla chóru, notesiki 
pamiątkowe oraz jubileuszowe tarcze szkolne.





Ogłosiliśmy konkurs na hasło promujące 
Jubileusz. 

Jury wyróżniło dwie propozycje – obie 

autorstwa klasy II F:

Idzie lato, ptaków śpiew, Szkoła kończy 

dzisiaj wiek!

W konopnickich pięknych murach 

świętujemy 100 lat, hura! 



Był też konkurs literacki „LMK – szkoła 
moich rodziców, dziadków i moja”

Spośród zgłoszonych prac jury nagrodziło trzy:

- cykl trzech albumów ze zdjęciami klasy XI A,  

matura 1967, zgłoszonych do konkursu przez  

panią Jolantę Śmiałowicz,

- pracę autorstwa pani Zuzanny Fol,

- pracę autorstwa pani Justyny Musiał.



Pani Jolanta Śmiałowicz



Pani Justyna Musiał



Pani Zuzanna Fol



Nie mogło zabraknąć konkursu plastycznego
„LMK – szkoła nad Wisłą” 



Zwyciężyła praca Anny Lubomskiej z klasy 2 D
- na zdjęciu z opiekunem p. Renatą Orlikowską 



29 maja została otwarta sala poświęcona    
pierwszemu dyrektorowi Gimnazjum

– Zofii Degen- Ślósarskiej





Udekorowaliśmy 
Szkołę na 
przyjęcie 

Absolwentów     
i 

towarzyszyliśmy 
im w czasie 
odwiedzin 

w Alma Marter



Przygotowaliśmy Galę Jubileuszową



Przebieg uroczystości 



2 czerwca – godzina 9.00



Msza Święta w Kościele św. Jana



Przewodniczył ks. inf. prof. dr hab. 
Krzysztof Konecki, a koncelebrowali:                  

ks. prał. dr Jacek Kędzierski - dyrektor 
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana 

Długosza, ks. dr Henryk Witczak -
proboszcz miejsca, ks. prał. prof. UAM                

dr hab. Dariusz Kwiatkowski - absolwent 
liceum oraz o. Łukasz Sławiński OFM, 

katecheta w LMK.



Homilię wygłosił ks. prał. Dariusz 
Kwiatkowski - prof. UAM, absolwent LMK



Godzina 10.00 Rozdanie balonów



i wspólne przejście ulicami Miasta





Pełne emocji i wzruszeń spotkania 
Absolwentów i nauczycieli.







Godzina 11.00. Wielką Galę Jubileuszową 
prowadził nauczyciel i absolwent LMK            

dr Miłosz Kłobukowski



Galę otworzył polonez 



Wśród licznie zgromadzonych 
zaproszonych gości …









Pani Dyrektor Aneta Jaworska 
wita zgromadzonych Gości







Szanownych Gości wita również 
przewodniczący Koła Absolwentów 

pan Marek Wódecki





Głos zabrała także prawnuczka Marii 
Konopnickiej – pani Joanna Modrzejewska



Czas wspomnień, życzeń i gratulacji















Część artystyczna









Na zakończenie na scenie pojawił się tort! 



A był to tort na miarę stulecia! 



Godzina 13.00 
Absolwenci przekraczają progi Szkoły!
Wita ich jak zawsze Maria Konopnicka.



























Godzina 15.30 Mecz stulecia! 
Uczniowie kontra Absolwenci



Sędziuje Jerzy Engel – trener kadry 
i Absolwent LMK …



… i Radosław Lewiński – nauczyciel LMK



Historyczny mecz 2:1 wygrali …



… Absolwenci!







Godzina 20.00 Bal Absolwenta

























Niedziela – 3 czerwca
Lampka pamięci na grobach zmarłych 

nauczycieli…







Ukoronowaniem roku jubileuszowego 
było zapalenie zniczy pamięci na grobie                      
Marii Konopnickiej we Lwowie.







Na koniec sporządziliśmy   
dokumentację z przebiegu Jubileuszu              

100-lecia Alma Mater. 
Powstała kronika do Izby Tradycji, oraz 

prezentacje na internetową stronę Szkoły.

Prezentacja: 

Dariusz Łoboda – nauczyciel 
i absolwent LMK, matura 1990




