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SZACHY / CHESS CLUB
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY / TEACHER: TOMASZ DYLEWSKI
KLASY / GRADES: 4-8

Zapraszam wszystkich zainteresowanych uczniów na zajęcia w klubie szachowym.
Nie umiesz grać? Nie szkodzi. Na tych zajęciach nauczysz się grać.
Dawno nie grałeś? Klub w sam raz dla Ciebie. Tu sobie odkurzysz wiedzę i umiejętności.
Umiesz grać? Tym bardziej zapraszam. Tu znajdziesz przeciwników do gry.

I invite all interested students for the chess club.
You don’t know how to play chess? It doesn’t matter. You will learn how to play during our meetings.
You didn’t play for a long time? This club is just perfect for you. Here a refresh your knowledge and
skills.
You can play? Then join us now. Here you will find partners to play with.

SOCCER
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY / TEACHER: JOHN MARCHIONE
KLASY / GRADES: 4-8

The Soccer Club is a club designed for participants to have soccer competitions between one another.
Taking place once a week, the soccer club is intended to be an easy-going, fun filled friendly
environment for students to practice and improve their soccer skills! We will also have fitness
activities built in to the program to improve conditioning and performance.

KLUB MUZYCZNY / MUSIC CLUB
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY / TEACHER: MARTA JĘDRZEJCZYK
KLASY / GRADES: 4-8

Wszystkich rozśpiewanych i kochających muzykę zapraszam na zajęcia koła muzycznego. Śpiewanie
w zespole lub grupie ludzi to jedna z trudniejszych sztuk wokalnych. Jak pozostać sobą i
jednocześnie być częścią chóru? Tego nauczysz się podczas naszych zajęć. Poznasz tu walory
swojego głosu, nauczysz się świadomego wykorzystywania jego brzmienia z zachowaniem
indywidualności i niepowtarzalności, tak ważnej dla każdego wychowawcy.

I invite all singing students and music lovers to Music Club. Singing in a team or group of people is
one of the more difficult vocal skills. How to be yourself and at the same time be part of the choir?
You will learn this during our activities. You will explore the qualities of your voice, how to use its
sound with individuality and uniqueness which are so important for every teacher.

KÓŁKO HISTORYCZNE / HISTORY CLUB
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY / TEACHER: TOMASZ DYLEWSKI
KLASY / GRADES: 4-6

Czy wiesz kto wymyślił parasolkę? Kto pierwszy wynalazł szczoteczkę do zębów? Czy Majowie znali
koło? Skąd się wziął papierowy pieniądz? Jak wielki był pierwszy komputer? Jak
człowiek po raz pierwszy wylądował na Księżycu i co z tym wspólnego miał
zbrodniarz hitlerowski? Czy istniały gryfy i jednorożce? Jeśli interesują Cię takie
zagadki przeszłości i chcesz poznać odpowiedzi na te pytania i wiele innych zapraszam Cię na koło historyczne dla klas 4-6.
Do you know who invented an umbrella? Who invented a toothbrush first? Did the
Mayans know the wheel? Where did the paper money come from? How big was the
first computer? How did the first man landed on the moon and what did the Nazi criminal have in common?
Were there any griffins and unicores? If you are interested in such mysteries of the past and want to know the
answers to these questions and many others-I invite you to the history circle for classes 4-6.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE / ART WORKSHOPS
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY / TEACHER: ANNA MAŚLIŃSKA, ALEXA MASSEY
KLASY / GRADES: 4-8

Serdecznie zapraszam na autorskie warsztaty artystyczne, podczas których, będziemy malować nie
tylko rękami, tworzyć pochodne... własne kolory, nadawać im emocjonalne formy oraz niecodzienne
faktury. Żadna technika nie będzie nam straszna. Wspólnie odkryjemy piękno perspektywy,
skomponujemy własną przestrzeń twórczą. Niegroźne nam będą niecodzienne formy od ogromnych
panoram po maleńkie miniatury. Podczas warsztatów będę niestety przybliżać fakty z annałów
historii sztuki, łączyć formy przekazu i wypowiedzi artystów zawartych również w muzyce, poezji,
rzeźbie i instalacji artystycznej. To będzie magiczny czas na twórcze odreagowanie, kontemplację i
radość tworzenia.

I cordially invite you to original art workshops during which we will paint not only with our hands,
create... own colors, give them emotional forms and unusual structures. No technique will be
mysterious to us. Together, we discover the beauty of perspective and compose our own creative
space. We will apply unusual forms from huge panoramas to tiny miniatures. During the workshops, I
will also present some facts of the history of art, combine forms of communication and expression of
artists included also in music, poetry, sculpture and artistic installation. It will be magical time for
creative response, contemplation and joy of creation.
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Zajęcia
Activities

Zajęcia wyrównawcze dla
obcokrajowców
Remedial classes for the
foreigners
Konsultacje język francuski
French consultations
Szachy
Chess
Warsztaty plastyczne
Art workshops
KET
Konsultacje matematyka
Math consultations
Konsultacje matematyka
Math consultations
Konsultacje geografia
Geography consultations
Zajęcia wyrównawcze dla
obcokrajowców
Remedial classes for the
foreigners
Klub muzyczny
Music club
Kółko informatyczne
IT club
PET
Konsultacje biologia/przyroda
Biology/Natural science
consultations
Konsultacje język hiszpański
Spanish consultations
Konsultacje język polski
Polish consultations
Kółko dla uzdolnionych uczniów
– język polski
Club for talentem students Polish
Kółko historyczne
History club

Dzień
Day

Godzina
Time

Klasy
Grades

Osoba prowadząca
Teacher

PON / MON

8.00-8.45
8.00am-8.45am

6b

A. Wasiak

PON / MON

8.00-8.45
8.00am-8.45am

4-8

K. Majewska

PON / MON

15.30-16.15
3.30pm-4.15pm

4-8

T. Dylewski

PON / MON

15.30-16.15
3.30pm-4.15pm

4-8

A. Maślińska

PON / MON

15.30-16.15
3.30pm-4.15pm

350 zł / Semestr

M. Chojczak

WT / TUE

8.00-8.45
8.00am-8.45am

5-7

S. Brzus

WT / TUE

8.00-8.45
8.00am-8.45am

8

M. Koc

WT / TUE

16.20-17.05
4.20pm-5.05pm

5-8

H. Kubiszewski

WT / TUE

15.30-16.15
3.30pm-4.15pm

4

J. Bolewska

WT / TUE

15.30-16.15
3.30pm-4.15pm

4-8

M. Jędrzejczyk

WT / TUE

15.30-16.15
3.30pm-4.15pm

4-8

A. Gaecka-Sulej

WT / TUE

15.30-16.15
3.30pm-4.15pm

350 zł / Semestr

M. Chojczak

ŚR / WED

8.00-8.45
8.00am-8.45am

4-8

E. Węgrzyn

ŚR / WED

8.00-8.45
8.00am-8.45am

4-8

F. Pardines Perez

ŚR / WED

15.30-16.15
3.30pm-4.15pm

4, 5, 7, 8

J. Bolewska

CZW / THU

8.00-8.45
8.00am-8.45am

6

A. Wasiak

CZW / THU

15.30-16.15
3.30pm-4.15pm

4-6

T. Dylewski

15.30-16.15
3.30pm-4.15pm
15.30-16.15
3.30pm-4.15pm

350 zł / Semestr

M. Chojczak

4-8

J. Marchione

6

A. Wasiak

18.

FCE

CZW / THU

19.

Soccer

PT / FRI

20.

Konsultacje język polski
Polish consultations

PT / FRI

15.30-16.15
3.30pm-4.15pm

