
 

Kadra  pedagogiczna 

 

Barzyc  Tomasz  (edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty zawodowe: ogrodnictwo) 

Bożewska  Aneta ( przedmioty zawodowe: żywienie i usługi gastronomiczne) 

Brzozowska  Iwona  (biblioteka) 

Małgorzata Buczek  (fizyka) 

Charzyńska Aldona  (przedmioty zawodowe: żywienie i usługi gastronomiczne) 

Choromańska Katarzyna  (n-l rewalidacji) 

Ciećwierz Agnieszka  (biologia) 

Czubak Monika  (przedmioty zawodowe: żywienie i usługi gastronomiczne) 

Domańska Agnieszka  (historia) 

Dukalewski Karol  (język angielski) 

Gemza Iwona  (historia, wos) 

Gierczak Danuta  (n-l wspomagający) 

Górnicki  Kazimierz  (historia, wos) 

Grzegorzewska Agnieszka  (język angielski, biologia, wychowanie do życia w rodzinie) 

Grzegrzółka Lidia  (chemia, biologia, geografia) 

Jakubowska Anna  (n-l wspomagający) 

Jaworska Agnieszka  (język polski, przedmioty zawodowe: eksploatacja portów i terminali) 

Kajak Natalia  (język polski) 

Kaliński Bartłomiej  (wychowanie fizyczne, informatyka) 

Kisiołek Artur  (historia i społeczeństwo) 

Koncicka Monika (wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe: eksploatacja portów   i  terminali) 

Kotrys Anna  (przedmioty zawodowe: ogrodnictwo) 

Kowalczyk Agnieszka  (chemia, matematyka) 

Kropiak Elżbieta  (przedmioty zawodowe: żywienie i usługi gastronomiczne) 

Kucharska Sylwia  (przedmioty zawodowe: geodezja) 

Majewska Karolina  (przedmioty zawodowe: grafika i poligrafia cyfrowa) 

Majszak Karolina  (przedmioty zawodowe: eksploatacja portów i terminali) 



Miłkowska Katarzyna  (język polski) 

Muchorowski Artur  (język niemiecki) 

Obrączka Tomasz  (geografia) 

Olsztyn Elżbieta  (informatyka, przedmioty zawodowe: grafika i poligrafia cyfrowa) 

Olsztyn Edward  (przedmioty zawodowe: grafika i poligrafia cyfrowa) 

Orlikowska Ewa  (język angielski) 

Osiecka Monika  (wychowanie fizyczne) 

Ostrowska Monika  (język angielski) 

Ostrzyżek Katarzyna  (matematyka) 

Paradowska Aneta  (język niemiecki) 

Paradowski Krzysztof  (przedmioty zawodowe: eksploatacja portów i terminali) 

Pietrzak-Dukalewska Wioleta  (język angielski) 

Popławska Ewa  (informatyka, przedmioty zawodowe: grafika i poligrafia cyfrowa) 

Prokocka Joanna  (przedmioty zawodowe: żywienie i usługi gastronomiczne) 

Przyłucka Beata  (wychowanie fizyczne) 

Pyrak Iwona  (język niemiecki) 

Rozmarynowski Michał  (przedmioty zawodowe: eksploatacja portów i terminali) 

Roznowska Beata  (język polski) 

Sankowska-Wienc Katarzyna  (psycholog) 

Sikora Bożena  (przedmioty zawodowe: geodezja) 

Sokołowska Renata  (język niemiecki) 

Sukiennik-Patora Anna  (język angielski) 

Szafrański Remigiusz  (przedmioty zawodowe: eksploatacja portów i terminali) 

Szczych Henryk  (wychowanie fizyczne) 

Szlacheta Agnieszka  (n-l wspomagający) 

Szymańska Monika  (matematyka) 

Szymański Marcin  (historia, przedmioty zawodowe: eksploatacja portów i terminali) 

Ścibor Małgorzata  (wychowanie fizyczne) 

Tomaszewska Małgorzata  (matematyka) 

Umiastowska Agnieszka  (przedmioty zawodowe: żywienie i usługi gastronomiczne) 

Wernicki Marek  (fizyka) 



Wojdas Jolanta  (pedagog) 

Zakościelna Magdalena  (świetlica) 

Zaremba Anna  (religia, muzyka) 

Zarzycki Piotr  (matematyka, przedmioty zawodowe: grafika i poligrafia cyfrowa) 

Zdziennicka-Barzyc Elżbieta  (podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe:    
                                                                                                                                          ogrodnictwo) 
Żaczek-Mąka Agnieszka  (język niemiecki) 

 


