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WIOSENNE   DNI  HUMANISTYKI  W  „MORCINKU” 

 

„…TU  ŁĄCZĄ   SIĘ  SZLAKI” 

  

    Tegoroczne Dni Humanistyki, ze względu na sytuację, wymagają innych form  niż te, które 

proponowaliśmy w latach ubiegłych, jednak, mając na uwadze, że  tradycja – trwać musi, wychodzimy   

z propozycją marcowego pogłębienia wiedzy humanistycznej. 

     Przygotowałyśmy dla Was szereg wydarzeń o tematyce z czterech różnych obszarów, byście przekonali 

się, że właśnie ...tu łączą się szlaki – zarówno te dosłowne, które wiodły wiele ważnych postaci, jak i te 

dzisiejsze, mające na celu upamiętnianie  licznych istotnych wydarzeń.  

       Do hasła przewodniego doliczamy także szlaki konkursów i ogólnopolskich akcji, mających na celu 

pogłębianie Waszej świadomości językowej, kulturowej i  literackiej.  

      Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas marcowe poznawanie świata (tego dużego, jak  

i najbliższego) przez pryzmat rozwijania siebie i pogłębianie wiedzy z dziedziny języka polskiego, historii, 

wiedzy o regionie i sztuki, pomoże Wam  utwierdzić się w przekonaniu, że  nasz  „Morcinek”  jest 

miejscem, o którym można powiedzieć, że  właśnie  „..Tu łączą się szlaki”. 

               Wasze  polonistki 

 

data,  

godzina 

wydarzenie klasa informacje 

dodatkowe 

sposób realizacji 

16. 02.  

 10.30 – 12.00 

ŚNIEŻNE  BUDOWANIE 1 bn,  1 cn  boisko  szkolne 

22.02. 

  9.00 – 13.00 

WARSZTATY  TEATRALNE 1bn  zajęcia warsztatowe, sala 

109 

25. 02. 

           18. 30 

Wyjazd  do  Teatru Rozrywki 

w Chorzowie na spektakl  

„ZAKONNICA W PRZEBRANIU” 

1bn, 2bn, 2b  konkurs na recenzję 

teatralną 

luty/marzec Filozoficzne zmagania na temat  

możliwości zwycięstwa w czasie 

wojny 

1an, 1bn, 

1cn,1dn 

 dyskusja na zajęciach 

etyki, praca literacka 

26. 02. 

         10.00 

Ogólnopolski Konkurs 

Krasomówczy im. W. Korfantego 

1bn, 2cn  przesłuchania  regionalne 

w Instytucie Myśli 

Polskiej,  

w Katowicach 

1. 03 Przystąpienie do Ogólnopolskiej Akcji 

Czytania „Jeżycjady” 

chętni  zapoznanie  

z twórczością Małgorzaty 

Musierowicz 

1.03. 

        18. 30 

Koncert PZPiT „Śląsk” poświęcony 

pamięci o Żołnierzach Wyklętych 

wszyscy 

chętni 

konkurs na pracę 

literacką (dla 

chętnych) 

temat: Kim byli 

bohaterowie 

dzisiejszego święta? 

online  

1.03 

       21.00 

Spektakl  

„Rotmistrz Pilecki” 

wszyscy 

chętni 

 Teatr Telewizji  

TVP 1 
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5.03. 

        20.15 

Spektakl  

„Śmierć rotmistrza Pileckiego” 

wszyscy 

chętni 

 Teatr  Telewizji 

TVP  Historia 

5. 03 

           10.00 

Finał Ogólnopolskiego Konkursu 

Krasomówczego im. W. Korfantego 

laureaci 

przesłuchań 

regionalnych 

 

 Sejm Śląski  

         w Katowicach 

 5.03 Ogólnopolski  konkurs  na 

 Literacki SMS 

wszyscy 

chętni 

ostateczny termin 

nadsyłania prac do 

pani Doroty Pieli 

online 

6.03 

         sobota 

Pamiętamy o powstańcach śląskich 2bn akcja w ramach 

projektu 

„Pamiętamy.” 

porządkowanie grobów 

powstańczych na 

rudzkich nekropoliach 

7.03 

      niedziela 

„Muzeum tak ważne w kulturze” 1bn realizacja projektu 

„Pamiętamy” 

Wizyta w Muzeum 

Powstań Śląskich 

8-12.03 Próbne  matury maturzyści    Zgodnie z harmonogramem  matur  

                          próbnych 

8. 03 

lekcje 

 j. polskiego 

Wykład  poświęcony erystyce  

i sztuce przemawiania 

klasy 1 i 2 wykład prof. 

   J. Bralczyka 

online 

 

8.03  

   13.30 

Konkurs o tytuł 

 „3xM, czyli Morcinkowy Mistrz 

Mowy” 

klasy 1 i 2 

(chętni) 

konkurs poświęcony 

znajomości reguł 

poprawności 

językowej 

online 

9.03 

10.30 – 12.00 

„Powstania śląskie – zrywy... ku 

Polsce?”   Prawda i mity o śląskich 

powstaniach w wykładzie  

pana Marka Kobierskiego 

 

1bn,2bn,2b  online 

10.03 

        12.00 

Miejskie przesłuchania w konkursie 

„O laur zielonej róży” 

wszyscy 

chętni  

reprezentacja szkoły 

w kategorii: 

recytatorskiej, 

poezji śpiewanej   

i wywiedzionym ze 

słowa 

Młodzieżowy Dom 

Kultury, Ruda Śląska ul. 

W.  Janasa 

marzec film K. Kutza „Sól ziemi czarnej” klasa 

1bn,2bn,2b 

konkurs na recenzję  

marzec  

powieść K. Kutza „Piąta strona 

świata” 

klasa 1bn dyskusja po lekturze online 

11.03 

            14.15 

 

Morcinkowy konkurs wiedzowy  

o tytuł  

„Znawcy historii III powstania 

śląskiego” 

wszyscy 

chętni z klas  

1, 2 

 online 

16.03 

        8.00 

Wyniki  konkursu  na logo akcji  

Rudzki „Morcinek” pamięta 
wszyscy 

chętni 

konkurs ogłoszony 

przez nauczycieli 

informatyki 

 

16.03 

    8.15 – 9.00 

Koncert  „Niech trwa pamięć ta” 

 
wszyscy 

chętni 

koncert 

poświęcony 

pamięci 

powstańców 

śląskich 

online 

18.03 

        18.00 

Uczestnictwo w akcji 

„Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady” 
chętni Międzypokoleniowy 

Panel Dyskusyjny: 

Czy „Jeżycjada” 

dziś ma jeszcze siłę 

rażenia?”  

online 
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19.03 

 7.40 – 9.20 

 

Prezentacja i nagrania wystąpień 

naszych uczennic, biorących udział  w 

konkursie „W kręgu poezji 

 i prozy więźniarek KL Ravensbruck” 

Chętne 

uczennice 

 nagrania  w sali 109 / 

prezentacja online 

20.03 Konkurs  filozoficzno – etyczny 

„Czy wojny są nieuniknione?” 
chętni 

uczniowie 

koniec nadsyłania 

prac do pani   

Doroty Pieli 

online 

22.03 

         10.30   

 

           11.30   

konkurs wiedzowy o życiu  

i twórczości Adama Mickiewicza 

„Morcinek obwieszcza, 

               że świetnie zna wieszcza” 

(etap I.) 

etap II. konkursu 

 

chętni 

uczniowie 

klas II. 

 online 

 

 

online 

   22. 03     

 

Spektakl 

Ravensbruck. Miasto kobiet” 
chętni 

uczniowie 

dyskusja  

 i wymiana myśli 

Teatr  Telewizji 

TVP 1 
23.03  

           8.30 

Międzymiastowa  Debata 

Oksfordzka 

Ruda Śląska (II Liceum 

Ogólnokształcące z Oddziałami  

Dwujęzycznymi im. G. Morcinka) 

 – Cieszyn  

Katolickie Liceum Ogólnokształcące 

im. Św. Melchiora Grodzieckiego 

 

1bn Teza: 

To nie walka 

 o Górę Świętej 

Anny, ale bitwa  

o Kędzierzyn 

była 

przełomowym 

momentem  

III. powstania 

śląskiego. 

online 

26.03 

        8.30 

I. etap Olimpiady  

            Wiedzy o Górnym Śląsku 
chętni   

26.03  

         17.00 

     

Prezentacja inauguracyjna 

Morcinkowego „Atelier Sztuki”   

„NASZ   PORTRET” 

 

zaproszeni 

goście 

 Dom Kultury 

Bielszowice 

 


