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Zwiedzaj z nami!

Dołącz do nas! Mamy jeszcze wolne miejsca!
Wystraczy, że przyjdziesz lub zadzwonisz,
aby umówić się na rozmowę kwalifikacyjną!
Nie czekaj ani chwili dłużej, dołącz do nas!

Kontakt
21 SLO im. Jerzego Grotowskiego
al. Jana Pawła II 36c, 00-141 Warszawa
22 654 35 35
21slo@21slo.edu.pl
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Liceum dla humanistów
Liceum im. Jerzego
Grotowskiego jest szkołą
humanistyczną. Zastanawiacie
się, co to oznacza? Program
liceum ogólnokształcącego
rozszerzamy o obowiązkowe
przedmioty, którymi są:
filozofia, historia sztuki, historia
muzyki, retoryka, wiedza o
teatrze i filmie oraz
antropologia kultury. Dzięki
tym zajęciom uczeń kończący
szkołę wykazuje bogatą wiedzę
o kulturze i sztuce, co czyni go
nieprzeciętnym, a także
wrażliwym na piękno.

Naszych uczniów obowiązuje
nauka trzech języków obcych angielskiego, łaciny oraz do
wyboru: niemieckiego,
hiszpańskiego lub francuskiego.
Prowadzimy liczne koła
zainteresowań, np. literatury
XXI wieku, dziennikarskie,
historyczne, historii sztuki czy
filozoficzne. Uczniowie słabsi
mogą uczęszczać na zajęcia
wyrównawcze. Organizujemy
też kółka olimpijskie, zajęcia
warsztatowe i realizujemy
projekty edukacyjno-społeczne.

"Humanizm – to wiara we
własne siły, to wiara w
skuteczność opartego na
nauce zbiorowego działania
ludzkiego."
- Andrzej Nowicki

E.M.

Dołącz do Szkoły Odkrywców Talentów!
Dlaczego warto? Jest to projekt
Ministerstwa Edukacji Narodowej
współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Tytuł stanowi
nagrodę dla szkół, które przyczyniają się
do wspierania zainteresowań oraz
uzdolnień młodzieży. „Szkoła
Odkrywców Talentów” zobowiązuje się
do tworzenia atmosfery sprzyjającej
pogłębianiu wiedzy oraz do
podejmowania pracy wykraczającej
poza ramy podstawowego programu
nauczania.

Za opracowanie i wdrożenie
kompleksowego systemu pracy
z uczniem zdolnym, w 2010 roku,
liceum im. Jerzego Grotowskiego
zostało wpisane przez MEN do sieci
Szkół Odkrywców Talentów.
Wybierz szkołę, w której stawia się
na rozwój Twoich humanistycznych
zainteresowań oraz stwarza się
warunki do osiągania sukcesu i
dołącz do grona zadowolonych
uczniów i absolwentów!
P.K.

2

# 1, 4 XII 2012

Nauka wcale nie musi być nudna!
Nasze liceum dba o to, by nauka nie
kojarzyła się wyłącznie ze szkolnymi
ławkami. W tym celu organizuje liczne
wycieczki, zarówno pokazujące nasz
piękny kraj, jak i inne. Każda klasa w
trakcie nauki w liceum zwiedza wybrany
region Polski oraz jedzie zagranicę. Na
wyjazdach uczniowie uczą się historii
danego miejsca, uczestniczą w
warsztatach, wygłaszają zrobione przez
siebie referaty oraz oczywiście świetnie
się bawią.

Spośród ojczystych miast zawsze
odwiedzamy Kraków. Byliśmy także we
Wrocławiu, Gdańsku czy Kazimierzu
Dolnym, a za granicą w: Pradze, Wilnie,
Berlinie, Paryżu, Barcelonie, Rzymie.
Organizujemy również naukowe objazdy,
np.: po Toskanii, Bawarii, Holandii i
Belgii.Klasa pierwsza jeździ na szkołę
zimową do Białki Tatrzańskiej, gdzie
oprócz lekcji uczniowie doskonalą jazdę
na nartach czy snowboardzie.

K.J.
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Wspomnienia - wywiad z Katarzyną Polewany, absolwentką naszego liceum
Cześć. W jaki sposób dowiedziałaś się o Grotowskim?
Witam! O Grotowskim dowiedziałam się w sposób dość nietypowy i
zdecydowałam się na tę szkołę w ostatniej chwili. Otóż swego czasu grałam w
teatrze co bardzo nie podobało się dyrektorowi liceum, do którego się dostałam.
Wówczas dowiedziałam się, że istnieje gdzieś w Warszawie szkoła dla
humanistów, artystów, ludzi z obszernymi zainteresowaniami. Bardzo mnie to
zaciekawiło, więc z miejsca wybrałam się na spotkanie informacyjne i
zdecydowałam się zdawać do Grotowskiego.

Jak wyglądał proces rekrutacji do Grotowskiego?

KALENDARIUM
REKRUTACJI

23 II, 23 III, 20 IV, 18 V godz.
10:00 - dni otwarte dla
kandydatów
25 V, 16 VI - rozmowy
kwalifikacyjne

Aby startować w ogóle do tej szkoły musiałam mieć rzecz jasna świadectwo
ukończenia gimnazjum oraz wynik egzaminu gimnazjalnego. Zważywszy na
fakt, że szkoła ta przeznaczona jest dla humanistów, komisja rekrutacyjna
większą uwagę zwracała na wyniki polonistycznej części egzaminu
gimnazjalnego. Jednak złożenie tych papierów było dopiero pierwszym
krokiem. Drugim etapem była prezentacja dotycząca moich zainteresowań.
Muszę przyznać, że był to jeden z przyjemniejszych egzaminów, do których
miałam okazję podchodzić. W tej szkole mile widziani są pasjonaci wszelkich
dziedzin. Komisja, przed którą się występuje jest złożona z nauczycieli, którym
zależy przede wszystkim na poznaniu osobowości kandydata, poznaniu go nie
tylko na podstawie wyniku testu kompetencji, bo jak wiadomo wynik i oceny
to nie wszystko.

Co Ci dała ta szkoła? Nie żałujesz, że nie skończyłaś jakiegoś znanego,
elitarnego liceum?
Uważam, że nieważne jest, czy szkoła ma statut elitarnej i czy znajduje się wysoko
w rankingach. Tu chodzi o coś więcej- atmosferę i możliwości, jakie daje liceum.
Grotowski dał mi wiele. Przede wszystkim, dzięki dodatkowym przedmiotom,
takim jak: wiedza o teatrze i filmie, filozofia, antropologia kultury, łacina, historia
sztuki, czy muzyki, rozwinęła się nie tylko moja wiedza, ale także zmienił się mój
sposób patrzenia na świat. Przyjazna atmosfera wśród uczniów i nauczycieli
sprawiała, że po prostu chętnie wstawałam o 7 rano, żeby zdążyć i zacząć dzień
od wspólnej kawy w szkolnej kuchni. Grotowski pozwolił mi także na spełnianie
marzeń i rozwijanie mojej teatralnej pasji, za co jestem chyba najbardziej
wdzięczna.
D.K.
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