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Lp. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot  
1 Banaś Szymon chów zwierząt, produkcja zwierzęca, rozwój i inseminacja 

zwierząt, organizowanie i nadzorowanie produkcji 
zwierzęcej, zaj. praktyczne 

2 Bujoczek Dorota technologia gastronomiczna, zasady żywienia, obsługa 
konsumenta, podstawy żywienia, zaj. praktyczne 

3 Bujoczek Jadwiga urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu, 
podstawy projektowania architektury krajobrazu, podstawy 
rolnictwa, produkcja roślinna, zaj. praktyczne 

4 Bujoczek Marcelina w-f 
5 Chmielewska Justyna j. polski 
6 Chrzęstek-Bar Łucja doradztwo zawodowe, zaj. rewalidacyjne 
7 Czapla Leszek eksploatacja pojazdów rolniczych, eksploatacja maszyn 

rolniczych, zaj. praktyczne 
8 Dąbrowska Mariola matematyka 
9 Dąbrowski Mariusz matematyka, w-f 
10 Dyla-Dziewior Zuzanna edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena 

pracy 
11 Gacki Rajnard instruktor nauki jazdy kat. B i T 
12 Gręda Magdalena j. angielski, j. angielski zawodowy 
13 Guzy Joanna religia 
14 Hermanson Filip diagnostyka weterynaryjna, profilaktyka i leczenie chorób 

zwierząt, kontrola i nadzór weterynaryjny, zaj. praktyczne 
15 Jastrzębski Łukasz zaj. praktyczne 
16 Jaworek Klaudyna hodowla i chów koni, szkolenie i użytkowanie koni, 

produkcja zwierzęca, zaj. praktyczne 
17 Kąkol Paweł  technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, 

wyposażenie techniczne, organizacja produkcji 
gastronomicznych, zaj. praktyczne 

18 Klimaj Agnieszka produkcja roślinna, organizacja produkcji roślinnej, 
podstawy rolnictwa, zaj. praktyczne 

19 Kliner Aleksandra j. niemiecki 
20 Kocot Ryszard  podstawy konstrukcji maszyn, technologia informacyjna 
21 Kocot-Zalewska Joanna geografia, biologia 
22 Kojda Michał instruktor nauki jazdy kat. B i T 
23 Kościelny Ewa j. niemiecki 
24 Kościelny Joanna pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjne 
25 Kożuch Robert maszyny rolnicze, przepisy ruchu drogowego kat. B, 

eksploatacja maszyn rolniczych, eksploatacja systemów 
agrotronicznych, eksploatacja systemów mechatronicznych 
zaj. praktyczne,  

26 Lisiecka Ewa matematyka, fizyka 
27 Lisiecki Adam ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym, 

działalność gospodarcza w produkcji rolniczej 
28 Lubos Ilona chemia, fizyka 
29 Mazur-Jankowiak Karolina psycholog, zaj. rewalidacyjne 
30 Michalik Ewa j. angielski, j. angielski zawodowy 
31 Mizerski Krzysztof technika w rolnictwie 



32 Moll Dorota religia 
33 Ostrowska-Henel Justyna bibliotekarz, historia, historia i społeczeństwo, HIT 
34 Pawlik Henryka podstawy przedsiębiorczości, religia 
35 Pyka Beata prowadzenie działalności gospodarczej, biologia,  
36 Sejnota Danuta j. angielski, j. angielski zawodowy 
37 Skiba Barbara j. niemiecki  
38 Smółka Kazimierz mechanizacja rolnictwa, pojazdy rolnicze, , zaj. praktyczne 
39 Stasik-Kaszuba Małgorzata j. polski 
40 Świerkosz Magdalena hodowla i chów koni, zaj. praktyczne, szkolenie i 

użytkowanie koni, organizowanie i nadzorowanie produkcji 
roślinnej, anatomia i fizjologia zwierząt, szkolenie i 
użytkowanie koni, produkcja zwierzęca, zaj. praktyczne 

41 Waluda Józef zaj. praktyczne, kontrola i nadzór weterynaryjny, 
profilaktyka i leczenie chorób zwierząt 

42 Wawrzyniak Sławomir technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, 
wyposażenie techniczne, zaj. praktyczne 

43 Wierzchoś Barbara zaj. praktyczne, chów zwierząt 
44 Wiśniewska-Rak Agnieszka Podstawy przedsiębiorczości, muzyka 
45 Wostal-Matysek Justyna wos, historia, j. polski, HIT, historia i społeczeństwo 
46 Wyderka Piotr w-f, chemia 
 


