
Happening literacki 



 

Narodowe Czytanie 

Do tego profilu zapraszamy uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, 

artystycznych, miłośników literatury, historii, kultury i sztuki. To także propozycja 

dla tych, których ciekawi polityka i tych, którzy interesują się sprawami społecznymi, 

naturą ludzką, szeroko pojętymi mediami i komunikacją społeczną oraz chcą 

pogłębić znajomość języków obcych. 

Happening literacki 



 
Przedmioty punktowane w rekrutacji:  j. polski, matematyka, j. obcy;  historia lub wos 

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe: j. polski, wos 

Przedmioty rozszerzone do wyboru: historia lub j. angielski 

Język obcy obowiązkowy: j. angielski 

Języki obce do wyboru: j. francuski lub j. rosyjski 

Ofertę zaprezentują Karolina i Marcin, 

konferansjerzy z klasy humanistycznej  



 

Zajęcia przedmiotowe realizowane przez nauczycieli nastawionych innowacyjnie 

wobec podejmowanych działań i stosujących nowatorskie metody nauczania. 

Kreatywne zadanie w ramach zajęć Umysłowy fitness 

Lekcja j. polskiego - chocholi taniec inspirowany 

„Weselem” St. Wyspiańskiego 



 

Bogata oferta kulturalna - lekcje muzealne, wyjścia na seanse filmowe (Lekcja w kinie), 

wyjazdy na spektakle teatralne i do opery, udział w wystawach, koncertach i innych 

wydarzeniach oferowanych przez instytucje kultury i nauki. 

Lekcja muzealna nt. sztuki średniowiecza.  

Muzeum Narodowe w Warszawie 

Lekcja muzealna w Narodowej 

Galerii Sztuki Zachęta 

Otwarcie wystawy IPN „Ojcowie Niepodległości”   



 

Oferta naukowa – konferencje, wykłady w ramach współpracy z wyższymi uczelniami 

(Uniwersytet Warszawski, Instytut Filologii Polskiej UPH w Siedlcach) oraz innymi 

instytucjami i stowarzyszeniami. 

Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Bolesława 

Leśmiana. Uniwersytet Warszawski 

Konferencja naukowa Wielokulturowość Węgrowa. WOK 

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Konferencja w Gmachu Sejmu 



 

Spotkanie z twórcami aplikacji Miejscowy Patriota  

Udział w polsko-izraelskim projekcie „Jesteśmy Razem” 

Projekty i przedsięwzięcia edukacyjne związane z tematyką literacką, patriotyczną, 

językoznawczą, kulturoznawczą. Kształtowanie postaw i budowanie tożsamości. 

Narodowe Czytanie „Wesela” St. Wyspiańskiego 

Ze wspomnień „Dziadka Piłsudskiego”. Część artystyczna  

w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości 



 

Spotkania autorskie - możliwość poznania pisarzy, źródło wiedzy i inspiracji 

czytelniczych, zachęta do podjęcia własnych prób pisarskich. 

Tomasz Sobania, twórca literatury fantasy 

Mariola Pryzwan, autorka publikacji o Zbigniewie Cybulskim 

Jarosław Krasnodębski, autor książki o Kresach 

Małgorzata Gutowska-Adamczyk, autorka beletrystyki  



 

Wycieczki edukacyjne, poznanie miejsc związanych z historią i kulturą. 

Wycieczka do Treblinki 

Śladami Piłsudskiego. Przystanek Wilno 

Płock. Przed pomnikiem Adama Mickiewicza 



 

Szkolne konkursy teatralne, filmowe, literackie, fotograficzne, plastyczne, taneczne  

i muzyczne organizowane m.in. w ramach Obchodów Dnia Patrona, Roku Wielkiego 

Polaka i Przełomowego Wydarzenia. Możliwość zaprezentowania własnych talentów 

podczas uroczystości szkolnych i lokalnych.  

Obchody Roku Sienkiewicza. Konkurs plastyczny 

Dzień Edukacji. Autorski występ uczennicy z klasy humanistycznej 

Inscenizacja „Burzy” A. Mickiewicza 



Uczestniczki OLiJP w r. szk. 2018/2019  z opiekunkami, p. Katarzyną 

Sternicką, p. Iwoną Bednarczyk i p. Ewą Dmowską.  W ostatnich 

latach tytuł finalisty OLiJP uzyskało 11 uczennic naszej szkoły 



 

Olimpiady i konkursy. Ostatni rzut 

oka na prace olimpijskie 

Pasje! Śpiewamy Mickiewicza! 

Od początku pandemii pracujemy na platformie Office 365, wykorzystując Teams, One Drive, 

One Note, Forms oraz inne aplikacje. 70% lekcji odbywa się w formie online. Mimo utrudnień 

szkoła realizuje projekty edukacyjne, a uczniowie mają możliwość realizacji swoich pasji. 

Matura 2020 
Uczniowie na łączach ze 

sztuką. Cyfrowe MNW 
Projekt edukacyjny „Departament pamięci”. 

Konkursowe prace plastyczne 

Lekcja języka polskiego online 



 



 


