Ewa Chmielowiec
Jestem nauczycielem matematyki. Lubię swoją pracę. W wolnym czasie czytam książki, robię na drutach i
chciałabym więcej podróżować. Bardzo ważne są dla mnie zwierzęta.
Justyna Duchnowska
Pedagog szkolny. Lubię ludzi i rozmowy z nimi, podróżuję i gram w tenisa, pasjonuję się szyciem, uwielbiam
fotografować. Razem możemy zaplanować i osiągnąć Twoje cele.
Mariola Góra
Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, interesuje mnie historia i zabytki Gdańska, podróże dalekie
i bliskie oraz siatkówka.
Aldona Górska
Uczę w naszej szkole języka polskiego i historii. Dużo czytam, lubię teatr, muzykę, filmy. Najchętniej
odpoczywam wędrując po leśnych ścieżkach z psem – to miła odmiana po szkolnym gwarze. Staram się
regularnie pływać i jeździć na rowerze.
Dorota Grudzień
Nauczyciel biologii i edukacji dla bezpieczeństwa. Moje zainteresowania to profilaktyka zdrowia, genetyka,
taniec współczesny i turystyka.
Aleksandra Iwańska
Jestem ciekawa świata, lubię książki, krzyżówki, sudoku, grać w pentanque'a.
Katarzyna Janczarska = artystyczna dusza + umysł ścisły.
Pani od matematyki, która kocha swoją pracę, Tatry i rękodzieło.
Robert Karaś
Pedagog. Prywatnie mąż i ojciec. Moje zainteresowania to muzyka, sport i motoryzacja. Moja specjalizacja
to subkultury, profilaktyka uzależnień, alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu.
Tamara Kołodziejczyk
Moją mocną stroną jest optymizm. Uważam, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ponad 20 lat wyczynowo
uprawiałam siatkówkę i dzięki temu wiem, jak smakuje sukces i porażka .
Katarzyna Kuźma-Giorewa
Uczę języka angielskiego. Jestem otwarta na świat i ludzi, uwielbiam podróżować. Dużo czytam i słucham
muzyki. Interesuję się kulturą krajów anglosaskich, filmem i fotografią. Wolny czas spędzam na aktywności
fizycznej i spotkaniach z przyjaciółmi.
Lidia Lisowaska-Duda
Nauczyciel zajęć technicznych. Lubię czytać książki, oglądać filmy z gatunku fantasy, podróżować i
rozwiązywać logiczne łamigłówki.
Barbara Malak-Kowalska
W wolnym czasie czytam i spaceruję z psem. Lubię „Gwiezdne wojny” i „Grę o tron”. Chętnie gram w gry
planszowe.
Edyta Murczkiewicz
Jestem nauczycielem języka polskiego i historii. Lubię jeździć na rowerze i grać w scrable. Chętnie słucham
muzyki Vangelis`a.

Barbara Myszk
Nauczane przedmioty: język polski i etyka. Jestem humanistką. Interesuje mnie literatura, filozofia i sztuka,
lubię czytać książki. Kocham zwierzęta i w ramach wolontariatu opiekuję się bezdomnymi kotami, a w
wolnych chwilach realizuję swoje pasje plastyczne.
Magdalena Narusz
Jestem nauczycielem religii, opiekuję się także szkolnym wolontariatem. Moje zainteresowania to muzyka,
podróże, fotografia.
Marcin Radawiec
Moim głównym obszarem zainteresowań i jednocześnie pasją są fizyka oraz matematyka. Często w swojej
pracy korzystam z pomocy komputera. Interesują mnie różnorodne formy aktywności fizycznej, szczególnie
gry zespołowe. Z wielką pasją oddaję się kibicowaniu. Wolne chwile poświęcam na podróżowanie.
Magdalena Reszczyńska
Jestem psychologiem i doradcą zawodowym. Moją pasją są ludzie, rozmowy z nimi, poznawanie ich pasji i
zainteresowań, wspólne szukanie rozwiązań problemów, inspirowanie do działania. Uwielbiam odkrywanie
nowych zakątków świata, przyrodę, magię książek i improwizowanie w kuchni.
Maria Wiesława Terech
Jestem humanistką, ale za królową nauk uważam matematykę. Lubię poczytać dobrą książkę i spacery po
lesie z moim psem.
Monika Turska
Humanistka, ciekawa świata, lubiąca się uczyć, rozwijać, poznawać nowych ludzi. Interesuję się filmem,
teatrem, lubię czytać, ale nieobca jest mi także aktywność fizyczna.

