
 
 

15 lat działalności  
Stowarzyszenia „Smoleniacy” 

(2007 – 2022) 
 

22 czerwca 2007 r. powstało działające przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana 
Smolenia w Bytomiu - Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I LO w Bytomiu 
„Smoleniacy”. Stowarzyszenie wspiera Szkołę w jej działaniach na rzecz uczniów oraz ich 
rodziców. Promuje talenty naukowe, artystyczne i sportowe młodych ludzi. Realizuje 
programy profilaktyczne dla młodzieży i rodziców. Pomaga w promocji Szkoły i kreowaniu jej 
dobrego wizerunku w środowisku lokalnym. Zdobywa fundusze na realizowane projekty. 
 
Wspólnie z I LO im. J. Smolenia w Bytomiu: 

 organizowaliśmy Zjazdy Absolwentów   
 koordynowaliśmy spotkania z absolwentami 
 co roku w czasie karnawału organizowaliśmy Bale Absolwentów i Sympatyków I LO  

w Bytomiu 
 braliśmy udział w wymianie ze szkołą partnerską spod znaku Rodła – I LO z Kwidzyna  

w latach 2008 – 2010 
 w roku 2011 odsłoniliśmy w auli szkolnej tablicę poświęconą 5 Prawdom Polaków spod 

znaku Rodła 
 realizujemy projekty edukacyjne, kulturalne, sportowe i profilaktyczne 

 
 
Projekty zakończone i obecnie realizowane przez Stowarzyszenie 
„Smoleniacy”: 
 
1. „Nadchodzące pokolenie” (2009 - 2022)  
Organizacja ogólnopolskiego konkursu dla młodych poetów "Nadchodzące Pokolenie", 
którego XXIV edycja odbędzie się w 2022 roku. Po zakończeniu każdej edycji konkursu 
wydawany jest Magazyn Artystyczny „Kurhan”, zawierający nagrodzone i wyróżnione prace 
konkursowe w danym roku. Główną Nagrodą jest statuetka „Skrzydlatego Rodła”. Do tej pory 
w konkursach wzięło udział kilkuset młodych poetów.  
 
 



2. „Smoleń – moje liceum” (2009 - 2019) 
Przez 10 lat organizowaliśmy dla uczniów i absolwentów konkurs mający na celu pokazanie 
życia w I LO w Bytomiu oraz działań promocyjnych szkoły, efektem czego było powstanie wielu 
ciekawych filmów o szkole, obrazów, zdjęć, gadżetów reklamowych, plakatów itd. 
 
3. „Emocjonalni Liderzy Młodzieżowi - ELM” (2010 - 2019) 
Organizacja wyjazdowych warsztatów dla młodzieży I LO w Bytomiu, która chce wspierać  
i pomagać swoim rówieśnikom w różnych trudnych sytuacjach osobistych, szkolnych czy 
rodzinnych zgodnie z zasadą WWW – wysłuchaj, wesprzyj, wyślij do specjalisty.    
 
4. „Ambasador Negocjacji i Mediacji” (2009 - 2019) 
Organizacja wyjazdowych warsztatów dla młodzieży dotyczących wykorzystania negocjacji  
i mediacji w rozwiązywaniu różnego rodzaju sporów i konfliktów - program profilaktyczny. 
 
5. „Rok Czesława Miłosza” (2011) 
Cykl działań edukacyjnych upamiętniających postać Czesława Miłosza: konkursy, sympozja, 
happeningi w Centrum Handlowym Agora, promocja twórczości poety. 
 
6. „Prezentacja dorobku historycznego i kulturalnego I LO w Bytomiu” (2007 i 2012) 
Projekt związany i przygotowywany w związku z rocznicą powstania szkoły i zjazdem 
Absolwentów. 
 
7. „Smoleniacy o Smoleniakach – projekt edukacyjno-edytorski” (2012) 
Wydanie książki o szkole. 
 
8. „Poligon dla Rodziców Nastolatków” (2013 - 2022) 
Warsztaty dla rodziców nastolatków – projekt dla całego miasta Bytom, w których wzięło 
udział ponad 200 rodziców. 
 
9. "Od samorządu klasowego do zaangażowania lokalnego" (2015 - 2022) 
Warsztaty stacjonarne i wyjazdowe liderskie dla samorządów klasowych oraz aktywnych 
liderów młodzieżowych z I LO z Bytomia. Do tej pory w warsztatach wzięło udział ok. 120 
uczniów. 
 
10. „Memoriał Jana Smolenia” (2014 - 2018) 
Cykl imprez i zawodów sportowych dla młodzieży miasta Bytomia – odbyły się 4 edycje 
Memoriału. Wzięło w nich udział kilkuset uczniów. 
 
11. „Bytomski inqbator kreatywności” (2017) 
Warsztaty stacjonarne i wyjazdowe dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z Bytomia. 
 
12. „Rodzice w akcji” (2016) 
Organizacja grupowych warsztatów edukacyjnych dla 20 ojców z Bytomia pt. „Tato – odkrywca 
talentów”. 
 
www.1lo.bytom.pl/smoleniacy 
e-mail: stowarzyszenie.smoleniacy@gmail.com  


