
Koła zainteresowań w Zespole Szkół Samochodowych 

 im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku  

w roku szkolnym 2022/2023 

Koło zainteresowań Opiekun Informacja o terminach 
spotkań 

Sala 

Koło PCK 
………………………………. 
Szkolny Klub Honorowych 
Dawców Krwi 
……………………………….. 
Szkolna Grupa Wsparcia 
Psychologicznego 
……………………………….. 
Teatr Profilaktyczny  
Ambiwalencja 

dr Anna Grabowska- 
Dąbek 
pedagog szkolny 

 

terminarz ustalany w czasie 
realizacji projektów oraz innych 
zadań 

69B 

Klub Szkoły Humanitarnej 
……………………………………. 
Amnesty International 

mgr Oliwia Ubecka 
nauczyciel rewalidacji                   
i  wspierający proces edukacji  
w oddziałach integracyjnych 

 

terminarz ustalany w czasie 
realizacji projektów 

05B 

Wolontariat szkolny mgr Małgorzata Mechuła 
nauczyciel rewalidacji                   
i  wspierający proces edukacji  
w oddziałach integracyjnych 

terminarz ustalany w czasie 
realizacji projektów 

60B 

Szkolny radiowęzeł mgr Katarzyna Bawolska 
nauczyciel rewalidacji                   
i  wspierający proces edukacji  
w oddziałach integracyjnych 

przerwa międzylekcyjna o godz. 
9.45, 10.30, 11.25 

42B 

Szkolny Klub Europejski mgr Anna Augustynowicz 
nauczyciel języka niemieckiego             
i muzyki 

terminarz ustalany w czasie 
realizacji projektów 

9C 

Klub Szkoły Dialogu mgr Anita Kaniewska- 
Kwiatkowska 
nauczyciel historii i wiedzy                
o społeczeństwie 

terminarz ustalany w czasie 
realizacji projektów 

17C 

Koło Naukowe Historyków mgr Dariusz Koziński 
nauczyciel historii i wiedzy             
o społeczeństwie 

terminarz ustalany w czasie 
realizacji projektów 

31D 

Koło fotograficzne mgr Arkadiusz 
Augustynowicz 
nauczyciel biologii                                  
i muzycznych zajęć 
pozalekcyjnych 

zgodnie ze szkolnym kalendarzem 
uroczystości 

7B 

Szkolny Klub Sportowy mgr Elżbieta Borowska 
nauczyciel wychowania 
fizycznego 
mgr Dariusz Wierzbicki 
nauczyciel wychowania 
fizycznego i edukacji dla 
bezpieczeństwa 

 

zgodnie z harmonogramem SKS sala 
gimnastyczna 



Koło plastyczne mgr Renata  Smok 
nauczyciel rewalidacji                   
i  wspierający proces edukacji  
w oddziałach integracyjnych 

mgr Małgorzata 
Gurtowska - Grzegórska 
doradca zawodowy, nauczyciel 
rewalidacji i wspierający proces 
edukacji  w oddziałach 
integracyjnych 

terminarz ustalany w czasie 
realizacji przedsięwzięć 

6B 

Koło miłośników książki mgr Wioletta Klepacz 
nauczyciel - bibliotekarz 

czwartek- godz. 15.00- 15.30 biblioteka 
szkolna 

Koło teatralne mgr Anita Kaniewska- 
Kwiatkowska 
nauczyciel historii i wiedzy                
o społeczeństwie 

mgr Ewelina 
Nowakowska 
nauczyciel geografii                               
i  wspierający proces edukacji  
w oddziałach integracyjnych 

mgr Monika Jarlińska 
nauczyciel języka polskiego                  
i  wspierający proces edukacji  
w oddziałach integracyjnych 

terminarz ustalany w czasie 
przygotowania spektaklu 

świetlica 
szkolna 

Koło motoryzacyjne mgr inż. Zbigniew 
Wasielak 
nauczyciel przedmiotów 
zawodowych  

mgr Jacek Szymański 
nauczyciel zajęć praktycznych- 
nauka jazdy 

mgr Sławomir 
Lewandowski 
nauczyciel zajęć praktycznych – 
nauka jazdy 

zgodnie z terminarzem  
przygotowania uczniów do turnieju 
motoryzacyjnego 

34C 
plac WORD 

Koło elektroniczne 
Tranzystor 

mgr inż. Krzysztof Kryska 
nauczyciel przedmiotów 
zawodowych  

mgr inż. Jerzy Tyter 
nauczyciel przedmiotów 
zawodowych  

terminarz ustalany w czasie 
realizacji przedsięwzięć 

warsztaty 
szkolne 

Koło przyrodniczo- 
ekologiczne 
 

mgr Patrycja Gawinecka  
nauczyciel biologii,  rewalidacji                   
i  wspierający proces edukacji  
w oddziałach integracyjnych 

mgr Anita Kwiatkowska  
 nauczyciel rewalidacji                   
i  wspierający proces edukacji  
w oddziałach integracyjnych 

mgr Kinga Zamerska- 
Rucińska 
nauczyciel rewalidacji                   
i  wspierający proces edukacji  
w oddziałach integracyjnych 
 

terminarz ustalany w czasie 
realizacji przedsięwzięć 

01B 



Koło zainteresowań 
językowych Anglomania 
NOWOŚĆ! 

mgr Monika Bienias 
nauczyciel języka angielskiego             
i rosyjskiego 

 

terminarz ustalany w czasie 
realizacji przedsięwzięć 

28C 

Koło zainteresowań 
językowych Niemiecki 
zawodowo 
NOWOŚĆ! 

mgr Anna Augustynowicz 
nauczyciel języka niemieckiego             
i muzyki 

 

poniedziałki (od 26.09) godz. 14.10 9C 

Koło Filmowe SDKFKa 
NOWOŚĆ! 

mgr Anna Trawińska- 
Jakubowska 
nauczyciel języka angielskiego 

 

co drugi czwartek, 14.10-około 16.00 

(w zależności od filmu) 
15B 

Klub Gracza 
 

dr Agnieszka Galczak- 
Froch 
nauczyciel języka rosyjskiego 

 

poniedziałek 14.05- 15.45 59B 

Szkolna Telewizja 
Internetowa 
 

mgr Rafał Trawczyński 
nauczyciel informatyki                      
i przedmiotów zawodowych 

 

terminarz ustalany w czasie 
realizacji przedsięwzięć 

42B 

Orkiestra dęta mgr Andrzej Marciniak 
nauczyciel muzycznych                         
zajęć pozalekcyjnych 

poniedziałek- godz.12.00- 13.30 
wtorek – godz.11.30- 13.45 
czwartek- godz.13.00- 14.30 
piątek- godz.12.00- 13.30 

21B 

mgr Grzegorz 
Augustynowicz 
nauczyciel muzycznych                              
zajęć pozalekcyjnych 

wtorek – godz.13.15- 15.30 
środa- godz.13.15- 15.30 
czwartek- godz.13.15- 15.30 
 

mgr Marcin Woźniak 
nauczyciel muzyki                                 
i muzycznych zajęć 
pozalekcyjnych 

poniedziałek- godz.9.30-14.50 
wtorek – godz.9.30- 12.30; 13.20-
14.05 
środa- godz.11.30- 15.15 
czwartek- godz. 11.15-13.30 
piątek- godz.10.40- 12.10 

mgr Arkadiusz 
Augustynowicz 
nauczyciel biologii                                  
i muzycznych zajęć 
pozalekcyjnych 

środa- godz. 14.10- 15.40 

 

Włocławek, 19 września 2022 roku                                                          wicedyrektor Katarzyna Dąbrowska 


