Kopernikalia 2020
Poniedziałek 24.02.
○
Warsztaty szycia P. Popławskiej, dwie grupy po 11 osób|
○
Oficjalne rozpoczęcie Kopernikalów i Wykład Sebastiana Wojtysiaka "Throw me to the
flames - dlaczego mówi się o katastrofie klimatycznej i jak jej zapobiec”, 195 osób
○
Projekcja Filmów Pana Szaja, 22 osoby
Projekcja filmu Pana Szaja "Tajemnice de Revolutionibus" o Mikołaju Koperniku - Po uroczystym
przekazaniu reprintów prac Mikołaja Kopernika z 1854 roku zobaczyliśmy zobaczyć film Pana
Roberta Szaja “Tajemnice de Revolutionibus”, przedstawiający życie patrona naszego liceum.
○
Dzień Naukowy – lekcje Students4Students przeprowadzony w każdej pierwszej i drugiej
klasie
Wtorek 25.02.
○
Warsztaty szycia P. Popławskiej, pierwsza grupa 11 osób, druga grupa 10 osób
○
Samoobrona, Pan Grzegorz Wyszomierski i Anna Kubicka, pierwsza i druga grupa po 25
dziewcząt, trzecia grupa 24 dziewczęta, czwarta grupa 21 chłopców
○
Kino Kopernika “Dirty Dancing”, 66 osób
○
Kino Kopernika “Contratempio”, 54 osoby
○
“Aria na Kopernikalia” prowadzone przez Pana Wojciecha Parchema, 30 osób
○
The sick rabbits (koncert) występ grupy rockowej z Pisza 137 osób
○
Turniej gry w siatkówkę, 5 drużyn po 6 osób
○
Mirosław Bednarski, "Tajemnice walizki kryminalistycznej", 110 osób
○
Mateusz Woźnica i Stanisław Marczuk "Straciłem rozum, dokumenty, ale nie godność, czyli
autostopem po Skandynawii", 110 osób
○
Barry Keane "Irish theatre in Poland", 5 osób
○
Halina Bieniakońska “Syberiada”, 58 osób
○
Julia Kowalczuk, Aleksandra Janowska, Maria Bartoszewska, Emilia Goszczyńska "Jak
zarabiać w social mediach?", 20 osób
○
Anna Czerwińska "promieniowanie UV i witamina D3", 110 osób
○
"Jak Chińczycy ukradli nam lampy UV - Organizowanie Festiwalu Muzycznego od Kuchni"
Mateusz Woźnica i Antoni Kędzierski, 33 osoby
○
Bogdan Ciszek "Neurochirurgia wczoraj,dziś, jutro", 110 osób
○
Turniej gry w “Cashflow”, 20 osób
○
Turniej debat, 26 osób
Środa 26.02
○
Warsztaty szycia P. Popławskiej, dwie grupy po 11 osób
○
Samoobrona, Pan Grzegorz Wyszomierski i Anna Kubicka, pierwsza i druga grupa po 25
dziewcząt, trzecia grupa 24 dziewczęta, czwarta grupa 21 chłopców
Miejmy nadzieje, że samoobrona w praktyce nikomu się nie przyda. Jednak ta umiejętność jest
rzeczą bardzo ważną, a nawet elementarną. Nawet gdy nie musimy jej używać, dodaje nam, tak
bardzo potrzebnej, pewności siebie.
○
Gry planszowe - Podczas tegorocznych Kopernikaliów w środę, czwartek i piątek, sala B09
stała otworem dla uczniów pragnących rozerwać się przy grze w planszówki
○
Kino Kopernika “Pulp fiction”, 66 osób
○
Kino Kopernika “Zimna Wojna”, 66 osób
○
Fundacja "przytul kota", 40 osób
○
Piotr Borkowski "Zimna Wojna - powstawanie scenariusza", 96 osób
○
Wykład o klimacie z dyskusją Wiktor Kotowski, 20 osób

○
Małgorzata Łuczyńska- Hołdys "Mary Shelly i Frankenstein. Narodziny Legendy", 10 osób
○
Pan Michał Polaczek - streetart, 18 osób
○
Turniej gry w szachy, 11 osób
○
Pokaz doświadczeń Prof. Głaza na dziedzińcu, 65 osób
○
"In the Heights" - zajawka musicalu w wykonaniu uzdolnionych uczniów naszej szkoły, 183
osoby
○
Improv group “PIKLE”, 128 osób
○
IB play “Wieczór Trzech Króli”, 214 osób
○
Turniej gry w “Cashflow” - ciąg dalszy
Czwartek 27.02
○
Kino Kopernika “Joker”, 66 osób
○
Kino Kopernika “Za jakie grzechy, dobry Boże”, 66 osób
○
Kino Kopernika “Powidoki”, 66 osób
○
Gry planszowe
○
Prof Rutkowski "Nowotwory skóry i inne", 96 osób
○
Maurice Tracey, "Development in the field of modern banking", 80 osób
○
Mikołaj Weiss "Prezentacja o prezentacjach", 72 osoby
○
Katarzyna Nadia Walczak "Bez plastiku", 10 osób
○
Marcin Szymczak "Namibia – na tropach Wielkiej Piątki", 64 osoby
○
Julia Fiedorczuk "Wykład o poezji i Ekologii", 20 osób
○
Turniej gry w “Monopoly”, 60 osób
○
Turniej wiosłowania na ergometrach,10 osób
○
Turniej gry w tenisa stołowego, 18 osób
○
Pokaz tańca irlandzkiego w wykonaniu Julii Keane, Mai Miki i Anny Baj ze szkoły tańca
irlandzkiego Setanta Dance Academy, 70 osób
○
Występ wokalny Zosi Chlebus i Natalii Sygockiej, 70 osób
Piątek 28.02.
○
Kino Kopernika “Incepcja”, 66 osób
○
Kino Kopernika “Greenbook”, 66 osób
○
Gry planszowe
○
Wystawa zabytkowych samochodów wyścigowych Pana Paula van Arkela, 30 osób
○
Warsztaty z robienia prezentacji Mikołaja Weissa, pierwsza grupa 8 osób, druga grupa 10
osób
○
Sławomir Sowa "GMO w sztuce", 45 osób
○
"Saving life in medicine" Paul van Arkel, 110 osób
○
Jarosław Makowski i Joanna Kapica - nowele graficzne, 8 osób
○
Sebastian Machalski "Wejrzenie w świat teatru, czyli jak wygląda praca aktora?", 90 osób
○
Mateusz Jasiński "Kultura ruchu i mobilność", 46 osób
○
“Improv group”, 50 osób Koło improwizacyjne XXXIII Dwujęzycznego Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika zaprezentowało swoje umiejętności w improwizowanym
przedstawieniu.
○
Warsztat Koleżeński - Warsztaty o autyzmie przeprowadzone przez Panią Kingę Wojtaszek,
20 osób
○
Ludwik Borkowski - opowieść zwycięzcy programu “Azja Express”, 10 osób

