
Wykaz pracowników  

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czersku w roku szkolnym 2019/20 

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot Adres e-mail 

Jakubowski Maciej 
dyrektor 

wychowanie fizyczne 
dyrektor@sp2czersk.pl 

Kiedrowski Andrzej 
wicedyrektor 
matematyka 

a.kiedrowski@sp2czersk.pl 

Prolejko Justyna 
wicedyrektor 
matematyka 

j.prolejko@sp2czersk.pl 

Baszanowska Wiesława język polski w.baszanowska@sp2czersk.pl 
Chlebosz Andrzej wychowanie fizyczne a.chlebosz@sp2czersk.pl 
Cysewska Julita psycholog j.cysewska@sp2czersk.pl 

Czapiewska Marta 
logopeda 

doradca zawodowy 
m.czapiewska@sp2czersk.pl 

Czechowski Jan 
historia 

wiedza o społeczeństwie  
świetlica szkolna 

j.czechowski@sp2czersk.pl 

Damrat Karolina język polski k.damrat@sp2czersk.pl 
Fryca Piotr wychowanie fizyczne p.fryca@sp2czersk.pl 

Fryca Sylwia język polski s.fryca@sp2czersk.pl 
Galikowska Magdalena świetlica szkolna m.galikowska@sp2czersk.pl 

Gąsiorowska Beata religia b.gasiorska@sp2czersk.pl 

Grada Marcin 
informatyka 

fizyka 
marcing@sp2czersk.pl 

Grzywacz Barbara język angielski b.grzywacz@sp2czersk.pl 
Haftka Dawid wychowanie fizyczne d.haftka@sp2czersk.pl 

Kaszubska Renata historia m.galikowska@sp2czersk.pl 
Klaman Katarzyna edukacja wczesnoszkolna k.klaman@sp2czersk.pl 

Kordys Marta edukacja wczesnoszkolna m.kordys@sp2czersk.pl 

Kosobucka Małgorzata 
język niemiecki 
świetlica szkolna 

m.kosobudzka@sp2czersk.pl 

Kozłowska Agnieszka biblioteka a.kozlowska@sp2czersk.pl 
Krocz Ewelina świetlica szkolna e.krocz@sp2czersk.pl 

Krzemińska Marta edukacja wczesnoszkolna m.krzeminska@sp2czersk.pl 

Kuczkowska Bożena 
matematyka 
informatyka 

b.kuczkowska@sp2czersk.pl 

Landowska-Szpręga Monika język angielski m.landowska@sp2czersk.pl 
Laska Lucyna edukacja wczesnoszkolna l.laska@sp2czersk.pl 

Lepak Przemysław edukacja sensoryczna w.linda@sp2czersk.pl 

Lewinska Bożena 
biblioteka 

informatyka 
b.lewinska@sp2czersk.pl 

Linda Marcin wychowanie fizyczne m.linda@sp2czersk.pl 
Linda Wojciech wychowanie fizyczne w.linda@sp2czersk.pl 
Lorczak Iwona pedagog i.lorczak@sp2czersk.pl 

Łęgowska Teresa 
biologia 
chemia 

t.legowska@sp2czersk.pl 

Łobocka Joanna nauczyciel wspomagający j.lobocka@sp2czersk.pl 



Łońska Hanna edukacja wczesnoszkolna h.lonska@sp2czersk.pl 

Narloch Maria 
biologia 
przyroda 

wdż 
m.narloch@sp2czersk.pl 

Olszowy Zbigniew 
fizyka 

informatyka 
z.olszowy@sp2czersk.pl 

Pęski Michał 
historia 

wiedza o społeczeństwie 
świetlica szkolna 

m.peski@sp2czersk.pl 

Pobłocki Karol - ksiądz religia k.poblocki@sp2czersk.pl 
Pruska-Rekowska Marcelina edukacja wczesnoszkolna m.pruska-rekowska@sp2czersk.pl 

Rostankowska-Bąk Danuta 
technika 

edukacja dla bezpieczeństwa 
informatyka 

d.rostankowska-
bak@sp2czersk.pl 

Rydzkowski Mateusz matematyka mrydzkowski@sp2czersk.pl 
Sikorska Judyta język angielski j.sikorska@sp2czersk.pl 

Sołtysiński Jacek 
wychowanie fizyczne 

świetlica szkolna 
j.soltysinski@sp2czersk.pl 

Stosik Anna wychowanie  fizyczne a.stosik@sp2czersk.pl 
Szynwelska Jolanta wychowanie fizyczne j.szynwelska@sp2czersk.pl 

Talewska Alina język angielski a.talewska@sp2czersk.pl 

Thiede Katarzyna 
muzyka 
plastyka 

k.thiede@sp2czersk.pl 

Wasiniewska Monika 
edukacja wczesnoszkolna 

biologia 
m.wasiniewska@sp2czersk.pl 

Wasiniewski Łukasz 
geografia 
chemia 

l.wasiniewski@sp2czersk.pl 

Ważna Hanna edukacja wczesnoszkolna h.wazna@sp2czersk.pl 
Wyczk Lilianna religia l.wyczk@sp2czersk.pl 

Zaborowska Izabela 
edukacja wczesnoszkolna 

matematyka 
i.zabrocka@sp2czersk.pl 

Zabrocka Katarzyna matematyka k.zabrocka@sp2czersk.pl 
Zielińska Joanna język polski j.zielinska@sp2czersk.pl 

 

 


