
Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego  

 

 

Nauka  logiki poprzez gry planszowe  - mgr Dominik Sieciński 

poniedziałek 9.30 – 11.25 i wtorek 7.00 – 7.45 

 

Grupa MTG – mgr Dominik Sieciński 

raz w miesiącu, w czwartek, godz. 13.30 – 14.15 (warunek – znajomość podstaw programowania) 

 

Chemiczna liga zadaniowa – mgr Beata Dżumaga  

 poniedziałek 8.00 – 8. 45 

 

Koło astronomiczne – mgr Krzysztof Pobereżny 

- środa godz. 16 - 17 (termin ruchomy, uzależniony od warunków pogodowych)  

-  w drugim semestrze, co druga sobota, 4 x 45 minut (zajęcia przygotowujące do matury z fizyki 

rozszerzonej) 

 

Klimat miasta i smog  - dr Bartłomiej Kopaczyński  

piątek 15.10 – 15.55 oraz sobota, w zależności od pogody 

 

BioEscapeRoom – mgr Żanna Tyrała-Wierucka 

czwartek 15.10 – 15.55 i piątki 12.30 – 13.15  

 

Biologia w praktyce – mgr Dominika Matuszak  

czwartek 14.20 – 15.55 

 

Metodologia nauk badawczych – mgr Edyta Brentkowska 

wtorek 15.10 – 15.55 

 

Eksperymentowanie z Kopernikiem – mgr Edyta Brentkowska 

poniedziałek 15.10 - 15.55  

 



Koło biologii eksperymentalnej i środowiskowej – mgr Katarzyna Borowiak  

wtorek 8-8.45 i 15.10-15.55  

 

Młodzi eksperymentatorzy i odkrywcy z Kopernika (zajęcia dodatkowe z biologii) – mgr Katarzyna 

Borowiak  

wtorek 8.50-9.35 i oraz środy 8-8.45 

 

Młodzi eksperymentatorzy z Kopernika - mgr Anna Władkowska  

środa co dwa tygodnie 15.10-15.55 i 16.00-16.45  

 

Matematyka w chemii – mgr Anna Władkowska  

- poniedziałek 13.30-14.15, środy 8-8.45, 8.50-9.35, czwartki  8-8.45 i 13.30-14.15 

- poniedziałek 14.20-15.05  

- czwartek 7.10-7.55 

  

Fizyka eksperymentalna (koło robotyki)  - mgr Marek Gabała 

- poniedziałek – 3 godziny od godz. 16.00 

- zajęcia laboratoryjne dla klas trzecich 3bHL i 3E (w ramach projektu „Fizyka eksperymentalna”) -  

wtorek 7.10 - 7.55 i 10.40 – 11.25 

 

Teoria literatury – mgr Tomasz Kopydłowski  

środa 8.00 - 8.45 

 

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka polskiego - mgr Tomasz Kopydłowski  

(po feriach, w soboty) 

 

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka polskiego – mgr Beata Karmińska 

wtorek 15.10 – 15.55 (2c) 

 

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka polskiego – mgr Dagmara Kozak 

piątek 16.00 – 16.45 

 



SKS - zespołowe gry sportowe (siatkówka) – mgr Karina Mierzyńska-Grys 

poniedziałek 15.10 -15.55 i środy 14.20 -15.05 

 

Szermierka -  mgr Sławomir Mocek 

poniedziałek - czwartek 16.00 – 20.00 

 

Koło teologiczne – mgr Dagmara Kulasik 

poniedziałek 15.10-15.55 

 

Koło naukowe WOS – prof. Marcin Rachwał (dla pięciu uczniów z klasy 3a, biorących udział w 

olimpiadach przedmiotowych) 

piątek 9.40 - 10.25 

 

Koło Strzelectwa Sportowego Ligii Obrony Kraju – mgr Piotr Handke 

terminy ruchome 

 

Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – mgr Piotr Handke 

termin ruchomy 

 

Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Historycznej i Olimpiady Wiedzy Historycznej – mgr Robert 

Robaczyński 

środa, godz. 7.15 – 8.00 

 

Klub szachowy MMKS Wieniawa Leszno  

piątek 17-19.30 

 

Nauka gry w petanque w sezonie (wrzesień, październik, kwiecień, maj, czerwiec) - dr Krystian 

Maćkowiak 

 

Koło naukowe z fizyki dla klas pierwszych – mgr Waldemar Bressa 

środa, godz. 7.10 

 

Koło teatralne – mgr Dagmara Kozak, mgr Edyta Hanysz, mgr Beata Karmińska 



(terminy ruchome) 

 

Koło historyczno-wojskowe – mjr Krzysztof Handke 

 (raz w miesiącu – terminy ruchome) 

 

Matematyczny Maraton Maturalny – mgr Wioletta Szerszeń, mgr Monika Brambor 

piątek, godz. 14.20-17.20 (raz w miesiącu) 

 

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa – mgr Przemysław Borowiak (koordynator) 

 

Zajęcia przygotowujące do olimpiad przedmiotowych z ekonomii, przedsiębiorczości i ZUS-u - dr 

Magda Wojdyła-Bednarczyk 

 

Przygotowanie do Olimpiady Historycznej – mgr Marek Kaczmarek 

wtorek 7.15-7.45 i piątek 9.40-10.25 

 

Zajęcia przygotowujące do Olimpiady matematycznej - dr Bartłomiej Bzdęga (UAM w Poznaniu, Polskie 

Towarzystwo Matematyczne) 

poniedziałek, raz w miesiącu 

 

Wydział Fizyki UAM w Poznaniu (pracownicy akademiccy) - zajęcia przygotowujące do olimpiady z 

fizyki - opiekun dr Krystian Maćkowiak  

środa, raz w miesiącu 

 

Zajęcia z programowania „Programowanie obiektowe”  -  mgr Bartłomiej Kaźmierczak przy współpracy 

z Wydziałem Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego  

Rekrutacja w styczniu. Warunek – poziom rozszerzony z matematyki. 

 

Szkolny zespół muzyczny „The Kopernix” – opiekunowie: ks. Konrad Rapior, mgr Dariusz Różnicki 

 

Cykliczne wyjazdy do teatru – koordynatorzy: mgr Magdalena Pacholczyk, mgr Iwona Iwanowska, mgr 

Dagmara Kozak, mgr Beata Karmińska 

 



Wolontariat – koordynatorzy: mgr Bogna Spychalska, mgr Jolanta Tonkiewicz, mgr Arletta Bernat, mgr 

Dagmara Kulasik, dr Małgorzata Dyrdół, mgr Karina Mierzyńska-Grys, Nawel Boukhelifa – Kurpisz, mgr 

Monika Szulc (terminy ruchome). 

Podejmowane działania to m.in. wolontariat misyjny, adopcja na odległość, wolontariat w szpitalu, w 

przedszkolach, w świetlicach socjoterapeutycznych miasta Leszna, w Domu Pomocy Społecznej w 

Lesznie, współpraca z seniorami, udział w różnorodnych akcjach typu Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy czy Szlachetna Paczka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


