
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO 

IM.MARII KONOPNICKIEJ 

ROK SZKOLNY 2010/11 
 
 

1.Projekt „Bliżej siebie „–polsko-izraelskie spotkania młodzieży. 
2.Wymiana polsko-niemiecka. 
3.Projekt „Francja, jakiej nie znacie dla uczniów uczących się języka  
   francuskiego”. 
4.Projekt plastyczny  ” Uroki jesieni w naszym mieście”. 
5.Projekt taneczny  ”Muzyka jest niewidzialnym tańcem a taniec niesłyszalną 
   muzyką”-warsztaty taneczne dla zainteresowanych uczniów, połączone z  
   wiedza o tańcu ( dla klasy o profilu dyplomatycznym). 
6.Projekt muzyczny ” Z muzyką przez życie , z muzyką do ludzi, by świat 
   stał się   weselszy”. 
Projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego „Poławiacze pereł-warsztaty 
dziennikarskie, matematyczne, artystyczne-3 uczniów. 
7. Projekt „ O tym nie można zapomnieć …” - spotkania z kobietami, które  
   przeszły piekło Ravensbrück.  
  Celem projektu jest pogłębienie wiedzy uczniów na temat losów więźniów  
  obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. 
8.Projekt społeczno -edukacyjny AIESEC  ”Peace cross-cultural  
      understanding”-warsztaty językowo-kulturowe  ze studentami z Węgier, 
     Brazylii, Malezji,   Japonii. 
9.Czwartkowe spotkania w klubie AJA, promowanie twórczości uczniów i  
    Nauczycieli-czytamy własne wiersze. 
10.Klub Ambasadorów Rozwoju-uczniowskie kampanie społeczne dotyczące  
    edukacji dzieci w Kenii 
11.Projekt Literacki Atlas Polski. 
12.Projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego „Poławiacze pereł-warsztaty  
     dziennikarskie, matematyczne, artystyczne-3 uczniów. 
13.XI Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „ŚLADAMI WŁADCY PIERŚCIENI”. 
14.Projekt e-twinning „Explore our town”-współpraca szkoły z e szkołą           
      w Turcji i Bułgarii za pośrednictwem mediów elektronicznych. 
15.Warsztaty animacji filmowej dla uczniów klasy humanistycznej. 
16.Warsztaty fotograficzne dla uczniów. 
 
 
 
 
 
 



ROK SZKOLNY 2011/12 

1.Projekt „Bliżej energetyki jądrowej w roku Marii Skłodowskiej Curie”: 
   -wyjazd do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku 
   -wystawa fotograficzna „Śladami Marii Skłodowskiej –Curie” 
   -konkurs plastyczny ”Różne oblicza promieniotwórczości” 
   -warsztaty „Promieniowanie i promieniotwórczość”, „Fizyka jądrowa  
    w radiologii medycznej”, „Pozamedyczne zastosowanie technik  
    radiacyjnych”. 
  -Sesja Naukowa ”Bliżej energetyki jądrowej w roku Marii  
   Skłodowskiej –Curie”. 
2.Projekt humanistyczny „ Literatura polska-trochę inaczej niż na lekcjach” 
   -sesja popularno-naukowa  ” Między Paryżem a Ziemiańską- literatura  
    dwudziestolecia”. 
3.Projekt projekt dotyczący realizacji edukacji globalnej  „Szkoła  
    Humanitarna”. 
4.Projekt Szkolny Dzień Języków Obcych. 
5.Projekt „Lekcja języka polskiego z Ernestem Bryllem-warsztaty poetyckie”. 
6.Projekt „ O tym nie można zapomnieć …” - spotkania z kobietami, które  
   przeszły piekło Ravensbrück. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy  
   uczniów na temat losów więźniów obozów koncentracyjnych w czasie II  
   wojny światowej. 
7.Projekt „Szkoła dialogu”. Jego głównym celem jest poszerzenie wiedzy  
  uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu   
  w rozwój społeczny, kulturowy i gospodarczy naszego kraju. W ramach  
   programu na czterech czterogodzinnych warsztatach/spotkaniach młodzież  
   poznaje historię żydowskich mieszkańców Legionowa, gromadzi informacje   
   o   jej przedwojennych losach, identyfikuje miejsca. Pod okiem trenerów              
   i nauczyciela w ramach projektu przygotowuje wycieczkę upamiętniającą  
   lokalną społeczność żydowską.  
8. Projekt w ramach programu Ślady Przeszłości  „. Centkiewiczowie na tle  
   dziejów Legionowa”. 
9.Projekt warsztaty animacji filmowej. 
10.Dzień wiosny w szkole-„Mam talent, mam pasję”: 
-pokaz umiejętności wokalnych, tanecznych uczniów, 
-wystawa  prac plastycznych, 
-przedstawienie fragmentu „Wyzwolenia Stanisława Wyspiańskiego 
-konkurs Panorama klas 
12.Projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego „Poławiacze pereł-warsztaty nowych 
technologii, kulturoznawcze, historyczno-archeologiczne-3 uczniów. 
13.Zaduszki poetyckie ”Choć umarli-żyją w sztuce” 
13.Projekt Enter Your Future-warsztaty w ramach współpracy z AIESEC ze 
studentami z Ukrainy Ghany, Japonii. 
14.Musical „Promyczek nadziei”. 



 

ROK SZKOLNY 2012/13 

1.Musical High School Konopnicka- NA SKRZYDŁACH MŁODOŚCI. Widowisko  
   teatralno-muzyczne. 
2.Edukacja ekologiczna ( Nadmorskie warsztaty przyrodnicze, Szkolna Sesja  
    Naukowa, zajęcia dla dzieci z przedszkola Nr 6). 
3.Kultura i ekologia odkrywana na Mazurach –wspólna praca uczniów z Polski  
    i Niemiec. 
4.Polsko –izraelskie spotkania młodzieży. 
5.Projekt werbalne i pozapercepcyjne oddziaływanie sztuki-warsztaty    
    z muzykoterapii. 
6.Warsztaty plastyczne „New Exhibitions of contemporary art- nowe wystawy  
   sztuki współczesnej. 
  -wystawa prac plastycznych uczniów o tematyce Bożonarodzeniowej 
7.Hobbystyczne warsztaty artystyczne- sztuka decoupage. 
8.Projekt fotograficzny o tematyce związanej ze sportem i rekreacją  
   „Sport i rekreacja w obiektywie aparatu fotograficznego”. 
9.Projekt „Wychowanie przez sport droga do kształtowania osobowości  
   człowieka. 

10.Projekt „Spotkania literackie 2013". 

11.Projekt „Poznaj sąsiada, poznaj siebie, przełam stereotypy”- 
     wymiana polsko –rosyjska. 
12. Projekt Szkolny Dzień Języków Obcych „Ile znasz języków, tyle razy jesteś  
     człowiekiem”. 
13.  der DEUTSCHWAGEN. Die Deutsch-Wagen-Tour- projekt promujący naukę  
      języka niemieckiego, nauka poprzez świetną zabawę. 
14.Projekt Szkolny Festiwal Nauki. 

15.Międzynarodowe warsztaty AIESEC-warsztaty kulturowe ze studentami       
      z  Brazylii, Turcji ,  Indonezji.   Malty, Egiptu , Singapuru. 

16.Projekt „Poetycki Dzień Kobiet” – akcja wiersz zamiast kwiatów  
      przeprowadzony pod patronatem Starosty Legionowskiego.  
17. W dniach 19-22.04. 2013 młodzież z naszego liceum, laureaci  
       ogólnopolskiego projektu „O tym nie można zapomnieć… Spotkania        
        z kobietami, które przeszły piekło Ravensbruck.” wraz z opiekunem  
         projektu p. Renatą Kamińską uczestniczyła w międzynarodowych  
        obchodach 68. rocznicy wyzwolenia obozu. 

18..Projekt „Ślady przeszłości”-  sport balonowy i jego związki z Legionowem. 
19.Warsztaty z zakresu prawa  i psychologii społecznej  dla klas III w Akademii  
      Leona   Koźmińskiego. 
20.Projekt „Rekiny przedsiębiorczości” realizowany w latach 2008-2012. 
     200 uczniów miało możliwość w sposób nowatorski i kreatywny zdobywać  



      wiedzę o finansach i rynku kapitałowym.  
21.Udział uczniów w Szkolnej Internetowej   Grze Giełdowej. 
22.Projekt Informatyka+-ponadregionalny program rozwijania kompetencji 
uczniów szkól ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 
23.Debiut gazety elektronicznej E-student. 
24.Wymiana polsko-niemiecka. 
26.I Szkolny Festiwal Nauki 
25.Szkolna Sesja Humanistyczna ”Przybyli-odeszli. Żydowscy mieszkańcy 
Legionowa”. 
26.Ogólnopolski projekt edukacyjno-społeczny BiznesKlasa UNICEF. 
 

ROK SZKOLNY 2013/14 
1.Projekt edukacyjny  „Noc sztuki”. 
2.Koncert Bożonarodzeniowy „Dziś nadzieja rodzi się”. 
3. Projekt edukacyjny  ”Na planie filmowym”-warsztaty z charakteryzacji, 
tajemnice produkcji filmowej, zajęcia na planie filmowym. 

4. Projekt "O tym nie można zapomnieć – spotkania z kobietami, które 
przeszły piekło obozów i łagrów". 
5.Musical ”Titanic”- Ty sam decydujesz, czy zatapiasz swoje życie.... 
6.Festiwal Nauki w Jabłonnie ”Laboratorium przyrodnicze”.  
7.VI Polsko-izraelskie spotkanie młodzieży VI polsko –  „Polacy i Żydzi – 
razem, ale obok siebie”. 
8.Warsztaty językowe „Rowerem przez Austrię” –zajęcia w Instytucie  
    Austriackim” 
9.II Szkolny Festiwal Nauki ”Każde nowe doświadczenie poszerza horyzonty”. 
10.X Szkolny Dzień Profilaktyki Uzależnień-Twoje życie –twój wybór” 
-konkursy: plastyczny, multimedialny, fotograficzny, 
-warsztaty języka migowego 
-spektakl „Twoje życie, twój wybór” 
11.Pilotażowy program edukacji medialnej -jedna z 5 szkół w Polsce 
realizująca ten program. Projekt Wdrożenie Edukacji Medialnej w Terenie 
realizowany był przy współpracy z Fundacją Nowoczesna Polska przy wsparciu 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
12.Projekt animacyjno-edukacyjny Tuwim-Reaktywacja: 
-prezentacja multimedialna o życiu i twórczości Juliana Tuwima 
--konkurs wiedzy o życiu i twórczości Juliana Tuwima 
-pojedynek na wiersze 
-głośne czytanie fragmentów „Kwiatów polskich”. 
13. Warsztaty ze studentami z programu AIESEC-studenci z Brazylii, Malezji,  
     Iranu, Kenii, Niemiec, RPA 
Cele projektu: poszerzenie zrozumienia międzykulturowego, zwalczanie 
stereotypów, nietolerancji i uprzedzeń. 



14. Projekt „Spotkania Młodzieży ze Sprawiedliwymi” uczestniczymy jako 
jedna z 40 szkół w Polsce-spotkanie z Panem Władysławem Hosticzko 
 

ROK SZKOLNY 2014/15 

1.Projekt edukacyjny Akademia Filmowa -spotkania z reżyserami, aktorami, 
dyskusje o filmach. 

2.Festiwal Nauki w Jabłonnie . 

3. VII polsko – izraelskie spotkanie młodzieży  „Polacy i Żydzi – razem, ale 
obok siebie”-międzynarodowy projekt „Bliżej siebie”. Temat przewodni 
spotkania „Dwa Powstania w Warszawie” 
-warsztaty na temat Powstania w Warszawie i Powstania w Getcie 
Warszawskim. 

4. Projekt „O fundamentach dobrego wychowania, czyli lekcja savoir-vivre'u  
   w "Konopnickiej" 
-warsztaty dla uczniów z savoir vivre 
-wieczór ballad romantycznych 

5.3.10 - 14 marca 2015r. realizacja programu AIESEC : ”Make it Possible”,  
    zajęcia prowadzili wolontariusze z Brazylii, Malezji, Iranu, Kenii, Niemiec    
    i Republiki Południowej Afryki. Celem projektu jest poszerzenie 
    zrozumienia międzykulturowego wśród polskiej młodzieży, zwalczanie  
    stereotypów, nietolerancji i uprzedzeń, poprzez kontakt z praktykantami  
     z całego świata. Dzięki temu uczniowie mają niepowtarzalną szansę na  
      spotkanie i wymianę opinii z przedstawicielami różnych państw. 

6.III Szkolny Festiwal Nauki. 

7.Spotkania z ciekawymi ludźmi:-jak zostać dobrym dziennikarzem, czyli rady  
   Jakuba Porady dla uczniów "Konopnickiej"... 

-spotkanie z Joanną Jagiełło autorką książek dla młodzieży 
-spotkanie z Zuzanną Celmer. 

8.Projekt pt. ,,O tym nie można zapomnieć... - spotkania z kobietami, które 
przeszły piekło obozów i łagrów”. 
9. Projekt edukacyjny „Ślady Przeszłości” –zabytkowe legionowskie wille. 

10.Projekt matematyczno-informatyczny organizowany przez Uniwersytet  
      Warszawski Matematyka dla Ciekawych Świata – edycja VI, I miejsce         
      w rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych. 

11.Projektu humanistyczny „Czytanie nie boli”. 
12.Projekt ekologiczno-artystyczny „Eco fashion”. 
13.Projekt „Malarstwo tablicowe”.. 
14. Projekt „ Światłem malowane” -warsztaty tworzenia ikon połączone                           
z interdyscyplinarnymi wykładami i ciekawymi prezentacjami na temat 



tworzenia ikon, projekt brał udział w konkursie  o grant ogłoszonym przez 
wydawnictwo Nowa Era. Stworzenie  bloga i fanpage poświęconego 
projektowi  :blog dziennikarski Luz and Blues, Prace uczniów i nauczycieli 
wyeksponowane były  na wystawie w szkole i w Muzeum Historycznym                             
w czerwcu 2015r. 
15.Projekt „Równy komiks-ogólnopolska kampania na rzecz równych szans  

      kobiet i mężczyzn w rodzinie i na rynku pracy. 
16.Ogólnopolski projekt „Zwolnieni z teorii”.-debata związana 
      z samoakceptacją wśród młodzieży oraz konsekwencjami wynikającymi 
      z jej braku. 
17.Projekt edukacyjny „Kongres wiedeński”. 
18.Projekt ”Żyj zdrowo”-promocja zdrowej żywności podczas całodniowej  
      akcji. 

19. Sesja matematyczna omnibus. 
20.Sesja historyczna. 
21.Sesja humanistyczna ”Taka była moja młodość… PRL we wspomnieniach , 
piosence i literaturze”. 
22.Tydzień Języków Obcych 
-koncert recytatorski poezji w języku angielskim 
-konkurs piosenki anglojęzycznej 
-konkurs piosenki obcojęzycznej 
-konkurs na plakat promujący naukę języków obcych 
-konkurs małych form teatralnych 
23.Uroczystości 70-lecia Pierwszej Matury-czerwiec 2015. 
24.XI SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI „Moje życie w   moich   rękach”-
spotkanie dla uczniów klas I 

 Sondaż na temat zagrożeń 
 Program profilaktyczny przedstawiony przez terapeutę i muzyka Jarka 

Wajka 
 Konkurs plastyczny 
 Projekcja filmu  „Żółty szalik „ połączona z dyskusją 
 Interaktywny wykład poprowadzony przez pracowników  Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej w Warszawie na temat cyberzagrożeń.



 

 

Warsztaty, wykłady dla uczniów 

1.Chiny w XXI wieku? -wykład prof. W. Dziaka „Po co nam Chiny? 
2.Wykład  zorganizowany przez przedstawiciela MON  ”Stosunki polsko-
sowieckie w latach 1939-45” . 
3.Gawęda o zachowaniu się przy stole ”Savoir vivre”. 
4.Warsztaty chemiczne i warsztaty robo tyczne w Centrum Nauki Kopernik. 
5.Warsztaty animacji filmowej i montażu TV KONOPNICKA. 
6.Spotkanie z podróżnikiem do Amazonii-Emilem Witlerem . 
7.Warsztaty Akademii Filmowej. 
8.Warsztaty orgiami, technika składania wielościanów. 
9.Szkolna Konferencja o kulturze Dalekiego Wschodu „Lwy , smoki, feniksy”. 
12.Warsztaty sushi. 
12.Warsztaty z obsługi drukarki 3D. 
13.Warsztaty ikonograficzne . 
14.Warsztaty językowo-kulturowe w ramach programu  AIESEC. 



 15.Warsztaty dziennikarskie. 
 

ROK SZKOLNY 2015/16 

1.Festiwal Nauki w Jabłonnie  

2.Hobbystyczne warsztaty artystyczne –sztuka decoupage” 
3.Projekt ”Czytamy, polecamy”. 
4.Polsko –izraelskie spotkania młodzieży. 
5.Projekt „Malarstwo temperowe”. 
6.Projekt „Jestem świadomym i kulturalnym czytelnikiem”. 
7.Projekt „W pracowni u Tiffany’ego”. 
8.Projekt „Epoka napoleońska”. 
9.Projekt „Spotkania literackie”. 
 
 


