
GODZINA „DOSTĘPNOŚCI” 
Nazwisko i imię dzień godzina (od-do) sala 
Bronz Dominika piątek 15.15 – 16.15 202 

Bywalec Agnieszka wtorek 7.20 – 7.50 206 

Chmielewska Iwona czwartek 7.00 – 8.00 302 

Fiedor Karolina środa 6.50 – 7.50 307 

Gibaszek Sylwia czwartek 7.00 – 8.00 7 

Giże Wojciech piątek 15.15 – 16.15 8 

Gorzała Anna piątek 7.30 – 8.30 1 

Iwańska-Wójcik Agata piątek 15.10 – 16.10 aula 

Jakubowska Beata poniedziałek 14.30 – 15.30 biblioteka 

Jałowiczor Joanna poniedziałek 16.10 – 17.10 206 

Jarząbek Izabella poniedziałek 15.15 – 16.15 (co 2 tyg.) 109c 

Kasprzak Natalia poniedziałek 15.35 – 16.35 304 

Kinstler Ewa wtorek 7.00 – 8.00 201 

Kopczyński Bartosz czwartek 15.10 – 16.10 201 

Kuźmicka Joanna czwartek 16.00 – 17.00 9 

Łazowska Katarzyna wtorek 15.10 – 16.10 301 

Nomejko Wojciech piątek 15.15 – 16.15 studio 

Nowak Wanda środa 16.00 – 17.00 106 

Orzeszko Edyta czwartek 7.00 – 8.00 (co 2 tyg.) 8 

Popińska-Kalwa Renata piątek 15.15 – 16.15 7 

Puchawka Beata środa 15.10 – 16.10 aula 

Pyzik Katarzyna wtorek 13.20 – 14.20 409 

Różycka Justyna wtorek 8.00 – 9.00 (co 2 tyg.) biblioteka 

Rutkowska Anna czwartek 15.10 – 16.10 304 

Sadowska Elżbieta wtorek 7.00 – 8.00 9 

Sałapski Rafał wtorek 15.10 – 16.10 aula 

Sarnacka Katarzyna wtorek/środa 15.05 – 16.05/7.50 – 8.50 306 

Siwiec Katarzyna wtorek 15.15 – 16.15 209 

Skowrońska Sylwia poniedziałek 16.00 – 17.00 105 

Skubisz-Dąbrowska 

Justyna 

piątek 15.15 – 16.15 aula 

Spychalska Natalia czwartek 7.00 – 8.00 109b 

Szczepankowska Maria poniedziałek / piątek 7.45 – 8.45 / 14.25 – 15.25 209 

Szołucha Agnieszka poniedziałek 7.00 – 8.00 8 

Szydłowski Andrzej poniedziałek 7.30 – 8.00 201 

Szymkowiak Magdalena wtorek 7.00 – 8.00 206 



Nazwisko i imię dzień godzina (od-do) sala 
Tulibacka Jolanta wtorek 15.15 – 16.15 309 

Tyc-Abram Ilona poniedziałek 15.00 – 16.00 1 

Walczak - Cherubińska 

Jolanta 

wtorek 7.00 – 8.00 401 

Wesołowska Teresa piątek 14.30 – 15.30 105 

Woźniak Aneta środa 15.10 – 16.10 109 

Wójcik Zbigniew czwartek 15.10 – 16.10 206 

Wójcik-Wełpa Dorota piątek 15.00 – 16.00 205 

Zuchmańska Danuta czwartek 15.15 – 16.15 109d 
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