
KATEDRA SEANS OPIS SALA 
KINOWA 

Biologia Park Jurajski Przenieś się do świata dzikich zwierząt. 
Poznaj tajniki izolacji DNA. Wygraj quiz. 

3-4 

Chemia Breaking Bad Przenieś się do świata szalonych chemików i 
weź udział w eksperymentach z chemii. 

201 

Matematyka Kaczor Donald w 
Krainie Matemagii 

Przenieś się do magicznego świata 
matematyki, biorąc udział w ciekawych 
warsztatach. 

204 

Fizyka Newton – ostatni 
czarownik 

Isaac Newton przeniesie Cię do świata fizyki, 
w którym posiądziesz władzę nad prądem. 

210 

Język polski Stowarzyszenie 
umarłych poetów 

Odwiedź Kawiarenkę Poetów, stań oko w 
oko z noblistką i weź udział w pojedynku na 
słowa. 

103 

Język angielski Harry Potter Przenieś się do świata magii i zostań 
czarodziejem Hogwartu. 

106 

Język francuski Paris je t’aime Zajrzyj do francuskiej kawiarenki  
i zakochaj się w świecie Frankofonii 

112 

Język niemiecki Good bye Lenin! Przenieś się do świata komunizmu  
w Niemczech i pomóż obalić słynny Mur 
Berliński.  

107 

Historia Alternatywy 4 Przenieś się do czasu PRL, walcz o swoje 
miejsce w kolejce do sklepu! 

6 

Geografia Piraci z Karaibów Chciałbyś pływać na Czarnej Perle? 
Udowodnij, że jesteś prawdziwym Piratem! 

212 

Podstawy 
przedsiębiorczości 

Wilk z Wall Street Poznaj sekrety Firmy i zostań ekonomistą. 
Obejrzyj pokaz mody Suit’n’Boot. 

208, 211 

Historia sztuki Amadeusz Obejrzyj historię sztuki malowaną na 
ścianie. 

110 

Psycholog, 
Pedagog 

Matrix Podążaj za białym królikiem. 
Odwiedź Trinity i udowodnij jej, że jesteś 
gotowy wyjść z Matrix’a. 

Szkolne Centrum 
Pomocy - wejście 

od parkingu 
wewnętrznego 

WF Wasserschlacht von 
Frankfurt 

 
 

Montreal 

Przenieś się w czasie i zobacz na własne oczy 
słynny „Mecz na wodzie”z 1974 r. – Polska-
RFN. 
 
Oglądaj na żywo mecz siatkówki z 1976 r. 
Polska-ZSRR z igrzysk w Montrealu 

Boisko 
szkolne 

 
 

Sala 
gimnastyczna 

Doradca 
Zawodowy 

Gdzieś w mrokach naszego kina stoi wiedźma, która przepowie Ci 
karierę zawodową. Odnajdź ją i poznaj przyszłość. 

korytarz 

>   Jeśli zgłodniejesz podczas maratonu filmowego, na dworze (lub w świetlicy) czeka na Ciebie 
poczęstunek – kiełbaska, ciasto, i inne. 
>  Nie przegap koncertu! 

 


