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w j. angielskim
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Język angielski w pracy sekretarza / 
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Przygotowanie językowe do wyjazdu na targi / 
udziału w konferencji branżowej (moduł 
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Prowadząca kurs

Jak się zapisać?



Prowadzenie spotkań online oraz offline w j. angielskim

Kiedy: Czas trwania: Grupa: Formuła zajęć: Inwestycja:

Poniedziałki
17:00-18:30

1 spotkanie 90 min. Do czterech osób Konwersacyjna z ćwiczeniami 135 PLN / 90 min

Podczas zajęć:
• przećwiczysz używanie wyrażeń i kolokacji językowych 

używanych podczas spotkań formalnych i nieformalnych 
w języku angielskim

• wprawisz się w rozumieniu akronimów w komunikacji zdalnej 
oraz e-mailowej

Przed spotkaniem:
• otrzymasz od nas konspekt, który umożliwi Ci zapoznanie się z najważniejszym słownictwem i zagadnieniami, które będą 

przedmiotem zajęć

Po zajęciach:
• zapytamy Cię czy jesteś zainteresowany rozszerzonym modułem tego tematu i ew. w jakim konkretnie obszarze

• porozmawiasz o najczęściej popełnianych błędach 
w komunikacji mailowej

• dowiesz się jak tworzyć profesjonalną Agendę spotkania 
w j. obcym

• przećwiczysz prowadzenie spotkań pod kątem burzy mózgów. 

Jeżeli jesteś zainteresowany podobnym modułem zajęć tylko dla Twojej firmy, napisz do nas. Ten moduł zajęć oferujemy 
w zakresie rozszerzonym 3–4 spotkań w zależności od potrzeb kursantów. Taka formuła pozwala na szersze zapoznanie 
się z tematem, lepsze utrwalenie nabytych treści i wyszlifowanie nowych kompetencji w praktyce.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI



Zarządzanie projektami w j. angielskim ze szczególnym 
uwzględnieniem SCRUM
Kiedy: Czas trwania: Grupa: Formuła zajęć: Inwestycja:

Poniedziałki
17:00-18:30

1 spotkanie 90 min. Do czterech osób Konwersacyjna z ćwiczeniami 135 PLN / 90 min

Podczas zajęć:
• zapoznasz się z podstawowym słownictwem dotyczącym zakresu projektu, 

• przeanalizujesz po angielsku problemy dotyczące ograniczeń czasowych oraz budżetowych,

• przećwiczysz przedstawianie w języku obcym etapów projektu oraz roli scrum mastera. 

• będziesz mieć okazję zastosować podczas ćwiczeń wyrażenia używane podczas spotkań wdrożeniowych oraz krótkich spotkań 
zespołu (kick-off / stand-up meetings)

Przed spotkaniem:
• otrzymasz od nas konspekt, który umożliwi Ci zapoznanie się z najważniejszym słownictwem i zagadnieniami, które będą 

przedmiotem zajęć 

Po zajęciach:
• zapytamy Cię czy jesteś zainteresowany rozszerzonym modułem tego tematu i ew. w jakim konkretnie obszarze

Jeżeli jesteś zainteresowany podobnym modułem zajęć tylko dla Twojej firmy, napisz do nas. Ten moduł zajęć oferujemy 
w zakresie rozszerzonym 3–4 spotkań w zależności od potrzeb kursantów. Taka formuła pozwala na szersze zapoznanie 
się z tematem, lepsze utrwalenie nabytych treści i wyszlifowanie nowych kompetencji w praktyce.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI



Profesjonalny networking po angielsku

Kiedy: Czas trwania: Grupa: Formuła zajęć: Inwestycja:

Poniedziałki
17:00-18:30

2 spotkania 90 min. Do czterech osób Konwersacyjna z ćwiczeniami 135 PLN / 90 min

Podczas zajęć:
• porozmawiasz o tym jak wygląda komunikacja 

w międzynarodowych kontaktach gospodarczych.

• podyskutujesz o różnicach między small-talkiem 
a networkingiem

• porozmawiasz o wartościach V-C-P, na których opiera się 
skuteczny networking

Przed spotkaniem:
• otrzymasz od nas konspekt, który umożliwi Ci zapoznanie się z najważniejszym słownictwem i zagadnieniami, które będą 

przedmiotem zajęć

Po zajęciach:
• zapytamy Cię czy jesteś zainteresowany rozszerzonym modułem tego tematu i ew. w jakim konkretnie obszarze

• przećwiczysz kluczowe schematy wypowiedzi oraz wyrażenia 
potrzebne w efektywnej komunikacji biznesowej

• poznasz główne błędy w komunikacji networkingowej

• podyskutujesz o tym, czym jest skuteczny follow-up

Jeżeli jesteś zainteresowany podobnym modułem zajęć tylko dla Twojej firmy, napisz do nas. Ten moduł zajęć oferujemy 
w zakresie rozszerzonym 3–4 spotkań w zależności od potrzeb kursantów. Taka formuła pozwala na szersze zapoznanie 
się z tematem, lepsze utrwalenie nabytych treści i wyszlifowanie nowych kompetencji w praktyce.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI



Negocjacje biznesowe po angielsku

Kiedy: Czas trwania: Grupa: Formuła zajęć: Inwestycja:

Poniedziałki
17:00-18:30

2 spotkania 90 min. Do czterech osób Konwersacyjna z ćwiczeniami 135 PLN / 90 min

Podczas zajęć:
• porozmawiasz o technikach i koncepcjach negocjacji 

• poznasz wyrażenia i konstrukcje używane do formułowania 
celów i strategii

• przećwiczysz używanie charakterystycznych zwrotów używane 
w negocjacjach

Przed spotkaniem:
• otrzymasz od nas konspekt, który umożliwi Ci zapoznanie się z najważniejszym słownictwem i zagadnieniami, które będą 

przedmiotem zajęć 

Po zajęciach:
• zapytamy Cię czy jesteś zainteresowany rozszerzonym modułem tego tematu i ew. w jakim konkretnie obszarze

• wprawisz się w wyrażaniu aktywnego słuchania w j. obcym

• będziesz miał okazję poćwiczyć zadawanie pytań z użyciem 
konkretnych struktur językowych

• przećwiczysz to, co możesz powiedzieć w sytuacjach 
konfliktowych z zachowaniem asertywnej komunikacji 

• dowiesz się jak akceptować lub odrzucać ofertę 
w profesjonalny sposób

Jeżeli jesteś zainteresowany podobnym modułem zajęć tylko dla Twojej firmy, napisz do nas. Ten moduł zajęć oferujemy 
w zakresie rozszerzonym 3–4 spotkań w zależności od potrzeb kursantów. Taka formuła pozwala na szersze zapoznanie 
się z tematem, lepsze utrwalenie nabytych treści i wyszlifowanie nowych kompetencji w praktyce.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI



Inclusive language

Kiedy: Czas trwania: Grupa: Formuła zajęć: Inwestycja:

Poniedziałki
17:00-18:30

1 spotkanie 90 min. Do czterech osób Konwersacyjna z ćwiczeniami 135 PLN / 90 min

Podczas zajęć:
• poznasz angielski język inkluzywny używany w codziennej 

komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem różnic 
kulturowych oraz wyrażeń neutralnych płciowo

• dowiesz się w jakich konkretnie sytuacjach powinieneś używać 
języka inkluzywnego

Przed spotkaniem:
• otrzymasz od nas konspekt, który umożliwi Ci zapoznanie się z najważniejszym słownictwem i zagadnieniami, które będą 

przedmiotem zajęć

Po zajęciach:
• zapytamy Cię czy jesteś zainteresowany rozszerzonym modułem tego tematu i ew. w jakim konkretnie obszarze

• przećwiczysz używanie konkretnych wyrażeń w tworzeniu m.in. 
ofert, treści marketingowych oraz umów

Jeżeli jesteś zainteresowany podobnym modułem zajęć tylko dla Twojej firmy, napisz do nas. Ten moduł zajęć oferujemy 
w zakresie rozszerzonym 3–4 spotkań w zależności od potrzeb kursantów. Taka formuła pozwala na szersze zapoznanie 
się z tematem, lepsze utrwalenie nabytych treści i wyszlifowanie nowych kompetencji w praktyce.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI



O kryptowalutach po angielsku

Kiedy: Czas trwania: Grupa: Formuła zajęć: Inwestycja:

Poniedziałki
17:00-18:30

2 spotkania 90 min. Do czterech osób Konwersacyjna z ćwiczeniami 135 PLN / 90 min

Podczas zajęć:
• poznasz temat kryptowalut jako rodzaju inwestycji

• porozmawiasz o technologii blockchain

• przećwiczysz używanie słownictwa branżowego w temacie 
kryptowalut oraz tradycyjnych rynków finansowych

Przed spotkaniem:
• otrzymasz od nas konspekt, który umożliwi Ci zapoznanie się z najważniejszym słownictwem i zagadnieniami, które będą 

przedmiotem zajęć 

Po zajęciach:
• zapytamy Cię czy jesteś zainteresowany rozszerzonym modułem tego tematu i ew. w jakim konkretnie obszarze

Jeżeli jesteś zainteresowany podobnym modułem zajęć tylko dla Twojej firmy, napisz do nas. Ten moduł zajęć oferujemy 
w zakresie rozszerzonym 3–4 spotkań w zależności od potrzeb kursantów. Taka formuła pozwala na szersze zapoznanie 
się z tematem, lepsze utrwalenie nabytych treści i wyszlifowanie nowych kompetencji w praktyce.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI



Język angielski w pracy sekretarza / sekretarki, 
asystenta / asystentki
Kiedy: Czas trwania: Grupa: Formuła zajęć: Inwestycja:

Poniedziałki
17:00-18:30

2 spotkania 90 min. Do czterech osób Konwersacyjna z ćwiczeniami 135 PLN / 90 min

Podczas zajęć:
• przećwiczysz proponowanie, umawianie, przekładanie spotkań

• poznasz i przećwiczysz użycie wyrażeń i struktur używanych 
w prowadzeniu korespondencji biznesowej

• będziesz mieć okazję utrwalić sposoby reagowania językowego 
w nagłych, zaskakujących sytuacjach

Przed spotkaniem:
• otrzymasz od nas konspekt, który umożliwi Ci zapoznanie się z najważniejszym słownictwem i zagadnieniami, które będą 

przedmiotem zajęć.

Po zajęciach:
• zapytamy Cię czy jesteś zainteresowany rozszerzonym modułem tego tematu i ew. w jakim konkretnie obszarze

• poznasz formuły dzięki którym zrobisz dobre pierwsze wrażenia 
na klientach/partnerach biznesowych podczas kontaktów 
telefonicznych oraz na żywo

Jeżeli jesteś zainteresowany podobnym modułem zajęć tylko dla Twojej firmy, napisz do nas. Ten moduł zajęć oferujemy 
w zakresie rozszerzonym 3–4 spotkań w zależności od potrzeb kursantów. Taka formuła pozwala na szersze zapoznanie 
się z tematem, lepsze utrwalenie nabytych treści i wyszlifowanie nowych kompetencji w praktyce.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI



Język angielski w marketingu i reklamie

Kiedy: Czas trwania: Grupa: Formuła zajęć: Inwestycja:

Poniedziałki
17:00-18:30

2 spotkania 90 min. Do czterech osób Konwersacyjna z ćwiczeniami 135 PLN / 90 min

Podczas zajęć:
• przećwiczysz stosowanie języka korzyści w praktyce zarówno 

w rozmowie z klientem jak i w tworzeniu treści reklamowych 
czy / i blogowo-internetowych

• poznasz wyrażenia które ułatwią Ci czytanie branżowej 
literatury w j. angielskim

 

Przed spotkaniem:
• otrzymasz od nas konspekt, który umożliwi Ci zapoznanie się z najważniejszym słownictwem i zagadnieniami, które będą 

przedmiotem zajęć 

Po zajęciach:
• zapytamy Cię czy jesteś zainteresowany rozszerzonym modułem tego tematu i ew. w jakim konkretnie obszarze

• będziesz utrwalać używanie słownictwa niezbędnego do 
wykonania analizy potrzeb klienta, analizy SWOT, wprowadzenia 
na rynek nowych produktów czy prowadzenia brainstorming 
sessions

Jeżeli jesteś zainteresowany podobnym modułem zajęć tylko dla Twojej firmy, napisz do nas. Ten moduł zajęć oferujemy 
w zakresie rozszerzonym 3–4 spotkań w zależności od potrzeb kursantów. Taka formuła pozwala na szersze zapoznanie 
się z tematem, lepsze utrwalenie nabytych treści i wyszlifowanie nowych kompetencji w praktyce.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI



Feedback w języku angielskim

Kiedy: Czas trwania: Grupa: Formuła zajęć: Inwestycja:

Poniedziałki
17:00-18:30

1 spotkanie 90 min. Do czterech osób Konwersacyjna z ćwiczeniami 135 PLN / 90 min

Podczas zajęć:
• podyskutujesz o technikach dawania informacji zwrotnej

• przećwiczysz w praktyce korzystanie z użytecznych wyrażeń 
i struktur służących do dawania feedbacku zarówno w obszarze 
pozytywnych treści jak i tych trudniejszych

 

Przed spotkaniem:
• otrzymasz od nas konspekt, który umożliwi Ci zapoznanie się z najważniejszym słownictwem i zagadnieniami, które będą 

przedmiotem zajęć

Po zajęciach:
• zapytamy Cię czy jesteś zainteresowany rozszerzonym modułem tego tematu i ew. w jakim konkretnie obszarze

• przećwiczysz reagowanie na otrzymaną informację zwrotną

Jeżeli jesteś zainteresowany podobnym modułem zajęć tylko dla Twojej firmy, napisz do nas. Ten moduł zajęć oferujemy 
w zakresie rozszerzonym 3–4 spotkań w zależności od potrzeb kursantów. Taka formuła pozwala na szersze zapoznanie 
się z tematem, lepsze utrwalenie nabytych treści i wyszlifowanie nowych kompetencji w praktyce.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI



Język angielski dla osób zajmujących się rekrutacją

Kiedy: Czas trwania: Grupa: Formuła zajęć: Inwestycja:

Poniedziałki
17:00-18:30

2 spotkania 90 min. Do czterech osób Konwersacyjna z ćwiczeniami 135 PLN / 90 min

Podczas zajęć:
• poznasz język inkluzywny stosowany m.in w tworzeniu ofert 

pracy

• weźmiesz udział w symulacjach aspektów rozmowy 
rekrutacyjnej bazujących na wytycznych Komisji Europejskiej

• utrwalisz wyrażenia służące do udzielenia feedbacku po 
rozmowie rekrutacyjnej

• dowiesz się jak mówić o społeczności LGBTQ+

Przed spotkaniem:
• otrzymasz od nas konspekt, który umożliwi Ci zapoznanie się z najważniejszym słownictwem i zagadnieniami, które będą 

przedmiotem zajęć 

Po zajęciach:
• zapytamy Cię czy jesteś zainteresowany rozszerzonym modułem tego tematu i ew. w jakim konkretnie obszarze

• dowiesz się kiedy i jak stosować feminatywy

• nauczysz się jak nie dyskryminować osób 55-60+, czyli tzw. 
„silversów”

• porozmawiasz o tym, o co trzeba zadbać by dotrzeć 
z komunikacją do osób z niepełnosprawnościami

• dowiesz się, czego absolutnie nie robić w komunikacji z osobami 
o odmiennej nacji czy kolorze skóry

• podyskutujesz m.in. o straightsplainingu, mansplainingu 
oraz wiktymizacji

Jeżeli jesteś zainteresowany podobnym modułem zajęć tylko dla Twojej firmy, napisz do nas. Ten moduł zajęć oferujemy 
w zakresie rozszerzonym 3–4 spotkań w zależności od potrzeb kursantów. Taka formuła pozwala na szersze zapoznanie 
się z tematem, lepsze utrwalenie nabytych treści i wyszlifowanie nowych kompetencji w praktyce.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI



Język angielski w logistyce i transporcie

Kiedy: Czas trwania: Grupa: Formuła zajęć: Inwestycja:

Poniedziałki
17:00-18:30

2 spotkania 90 min. Do czterech osób Konwersacyjna z ćwiczeniami 135 PLN / 90 min

Podczas zajęć:
• przeanalizujesz aspekt wymiany handlowej z zagranicą 

z uwzględnieniem łańcucha dostaw

• dowiesz się jakie są zasady korespondencji dot. zapytań 
ofertowych na konkretnych przykładach w j. obcym

• poznasz zasady składania skarg i zażaleń i przećwiczysz te 
sytuacje w praktyce

Przed spotkaniem:
• otrzymasz od nas konspekt, który umożliwi Ci zapoznanie się z najważniejszym słownictwem i zagadnieniami, które będą 

przedmiotem zajęć 

Po zajęciach:
• zapytamy Cię czy jesteś zainteresowany rozszerzonym modułem tego tematu i ew. w jakim konkretnie obszarze

• zaczniesz utrwalać słownictwo rozmawiając o najczęstszych 
problemach związanych z transportem krajowym 
i międzynarodowym opierając się na konkretnych przykładach 
w j.angielskim

Jeżeli jesteś zainteresowany podobnym modułem zajęć tylko dla Twojej firmy, napisz do nas. Ten moduł zajęć oferujemy 
w zakresie rozszerzonym 3–4 spotkań w zależności od potrzeb kursantów. Taka formuła pozwala na szersze zapoznanie 
się z tematem, lepsze utrwalenie nabytych treści i wyszlifowanie nowych kompetencji w praktyce.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI



Bankowość po angielsku

Kiedy: Czas trwania: Grupa: Formuła zajęć: Inwestycja:

Poniedziałki
17:00-18:30

1 spotkanie 90 min. Do czterech osób Konwersacyjna z ćwiczeniami 135 PLN / 90 min

Podczas zajęć:
• poznasz terminologię związaną z bankowością szczególnie: 

personal and corporate banking

• porozmawiasz na tematy związane z różnymi aspektami pracy 
w tej branży

• przećwiczysz informowanie klientów o różnych produktach 
bankowych

Przed spotkaniem:
• otrzymasz od nas konspekt, który umożliwi Ci zapoznanie się z najważniejszym słownictwem i zagadnieniami, które będą 

przedmiotem zajęć przed ich rozpoczęciem.

Po zajęciach:
• zapytamy Cię czy jesteś zainteresowany rozszerzonym modułem tego tematu i ew. w jakim konkretnie obszarze

• dowiesz się w jaki sposób omówić po angielsku dane finansowe 
przedstawione np. na wykresach wraz ze wskaźnikami 
ekonomicznymi 

Jeżeli jesteś zainteresowany podobnym modułem zajęć tylko dla Twojej firmy, napisz do nas. Ten moduł zajęć oferujemy 
w zakresie rozszerzonym 3–4 spotkań w zależności od potrzeb kursantów. Taka formuła pozwala na szersze zapoznanie 
się z tematem, lepsze utrwalenie nabytych treści i wyszlifowanie nowych kompetencji w praktyce.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI



Język angielski w ubezpieczeniach

Kiedy: Czas trwania: Grupa: Formuła zajęć: Inwestycja:

Poniedziałki
17:00-18:30

2 spotkania 90 min. Do czterech osób Konwersacyjna z ćwiczeniami 135 PLN / 90 min

Podczas zajęć:
• poznasz i zaczniesz utrwalać słownictwo z zakresu 

ubezpieczeń na podstawie analizy polisy ubezpieczeniowej w j. 
angielskim

• porozmawiasz o rodzajach ubezpieczeń, by potrafić 
przedstawić klientowi różnice między nimi

• będziesz mieć okazję utrwalić słownictwo niezbędne do 
rozmowy o konkretnych warunkach ubezpieczeniowych

Przed spotkaniem:
• otrzymasz od nas konspekt, który umożliwi Ci zapoznanie się z najważniejszym słownictwem i zagadnieniami, które będą 

przedmiotem zajęć przed ich rozpoczęciem.

Po zajęciach:
• zapytamy Cię czy jesteś zainteresowany rozszerzonym modułem tego tematu i ew. w jakim konkretnie obszarze

• zastosujesz w praktyce słownictwo i struktury używane podczas 
badania potrzebach klienta

• przećwiczysz rozmowę z klientem o występowaniu 
o odszkodowanie i etapach tego procesu

Jeżeli jesteś zainteresowany podobnym modułem zajęć tylko dla Twojej firmy, napisz do nas. Ten moduł zajęć oferujemy 
w zakresie rozszerzonym 3–4 spotkań w zależności od potrzeb kursantów. Taka formuła pozwala na szersze zapoznanie 
się z tematem, lepsze utrwalenie nabytych treści i wyszlifowanie nowych kompetencji w praktyce.
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Przygotowanie językowe do wyjazdu na targi / udziału 
w konferencji branżowej (moduł zamknięty, tylko dla firm)

Podczas zajęć:
• przećwiczycie prezentowanie usług / produktów waszej firmy

• poznacie główne zasady prowadzenia skutecznego networkingu

• dowiecie się czym się różni networking od small-talku

• nauczycie się zadawać dobre networkingowe pytania oraz sami na nie odpowiadać

• dowiecie się czym jest język inkluzywny w kontekście Waszej oferty

• podyskutujecie o tym, czym jest skuteczny follow-up

Przed spotkaniem:
• zapytamy Was o konkretne aspekty tematyczne, na których chcecie się skupić podczas spotkania (spośród ramowego planu zajęć 

przedstawionego poniżej oraz spoza niego)

• otrzymacie od nas konspekt, który umożliwi Ci zapoznanie się z najważniejszym słownictwem i zagadnieniami, które będą 
przedmiotem zajęć przed ich rozpoczęciem.

Kiedy: Czas trwania: Grupa: Formuła zajęć: Inwestycja:

Poniedziałki
17:00-18:30

Kilka spotkań 60 lub 
90 minutowych

Do uzgodnienia Konwersacyjna z ćwiczeniami Koszt zależny od liczebności 
grupy
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Prowadząca kurs

Lektorka języka angielskiego, tłumaczka i audytorka z szesnastoletnim stażem 
w nauczaniu. Ukończyła filologię angielską ze specjalizacją język angielski w biznesie oraz 
studia magisterskie z psychologii w zarządzaniu; przez kilka lat studiowała prawo.

Posiada doświadczenie w przygotowywaniu kursantów do wszelkiego typu egzaminów 
certyfikujących z języka ogólnego, biznesowego i prawniczego (FCE, CAE, CPE, TOEIC, TOLES, 
ILEC, BEC, IELTS).

Specjalizuje się w nauczaniu języka biznesowego, języka angielskiego w finansach 
i bankowości (przez 8 lat prowadziła szkolenia językowe w departamencie prawnym 
jednego z dużych banków) oraz Legal English. Uczy również języka specjalistycznego (m.in. 
angielski dla architektów, czy Military English z przygotowaniem do egzaminu STANAG).

Dzięki wszechstronnemu wykształceniu oraz bogatemu doświadczeniu w nauczaniu języka 
specjalistycznego, jej zajęcia przynoszą nie tylko wartość językową ale również dodaną 
wartość merytoryczną.
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Jak się zapisać?

Na początek:
1. Wysyłasz nam maila na adres magdalena.adaszewska@lektorzyna5.pl z informacją 

jakim modułem jesteś zainteresowany.

2. Dostajesz od nas test, który zweryfikuje, czy Twój poziom znajomości języka jest 
wystarczający, by wziąć udział w zajęciach.

3. Dostajesz od nas informację o tym kiedy odbędzie się planowany moduł oraz link 
do przedpłaty.

4. Po opłaceniu spotkania dostajesz od nas link do spotkania i potwierdzenie udziału 
w zajęciach.

Ważne informacje:
•  Wpłata za zajęcia jest bezzwrotna, chyba, że przyczyna ich odwołania będzie leżeć po 

naszej stronie lub nie uzbiera się minimalna liczba osób zainteresowanych (dwie 
osoby) - w takiej sytuacji zwrócimy Ci pieniądze w ciągu siedmiu dni roboczych od 
momentu planowanej realizacji zajęć.

•  Daty zorganizowania zajęć zależą od liczby osób zainteresowanych danym modułem.

•  Zajęcia będą odbywać się w Poniedziałki w godzinach 17:00–18:30 chyba, że chciałbyś 
zorganizować je w rozszerzonym wymiarze dla pracowników Twojej firmy – wówczas 
zaproponujemy Ci inny termin.
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www.lektorzyna5.pl

https://www.linkedin.com/in/magdalena-adaszewska/

http://www.lektorzyna5.pl
https://www.linkedin.com/in/magdalena-adaszewska/

