
 

EGZAMIN POPRAWKOWY  27 sierpień 2019 r. (wtorek) 

sala jadalnia internat  godz. 9:00 – część pisemna  godz. 12:00 – część ustna 

Komisja egzaminacyjna 

Gałęzowski Stanisław   –  przewodniczący  
Posim-Kryczka Anita   –  członek komisji 
Ławruszko Barbara  –  członek komisji 
 

 Bilska Patrycja  I dT  język niemiecki 

 Kruk Jakub   II aT  język niemiecki 

 Majek Przemysław  II bT  język niemiecki 

 Popławski Dominik  II bT  język niemiecki 

 Skwarek Krystian  III dT  język niemiecki 

 

sala jadalnia internat  godz. 9:00 – część pisemna  godz. 12:00 – część ustna 

Komisja egzaminacyjna 

Gałęzowski Stanisław   –  przewodniczący  
Lipski Jarosław    –  członek komisji 
Marciniak Anna   –  członek komisji 
 

 Łukasiak Wojciech  I acT  historia 

 Pietrzak Bartłomiej  I dT  historia 

 Rybicka Izabela  I eT  historia 

 Warowny Igor  I eT  historia 

 

sala jadalnia internat  godz. 9:00 – część pisemna  godz. 12:00 – część ustna 

Komisja egzaminacyjna 

Gałęzowski Stanisław   –  przewodniczący  
Przybysz Ireneusz    –  członek komisji 
.......................................  –  członek komisji 
 

 Gorzkowski Łukasz  III fsbZ  język angielski 

 Głodek Dominik  I dT  język angielski 

 Mikhaltsou Stsiapan I eT  język angielski 

 Olek Łukasz   II bT  język angielski 

 Kępka Maciej  II bT  język angielski 

 Kulpiński Radosław  III bT  język angielski 

 Sobiech Maciej  III bT  język angielski 

 Warowny Arkadiusz III bT  język angielski 

 Jędrych Patryk  III bT  język angielski 

 Tomaszek Paweł  IV bT  język angielski 

 

  



 

sala konferencyjna internat  godz. 9:00 – część pisemna  godz. 12:00 – część ustna 

Komisja egzaminacyjna 

Ochap Marek   –  przewodniczący  
Kłosowska Ewa   –  członek komisji 
Bilicz Agnieszka   –  członek komisji 
 

 Cieśla Dominik  III dT  matematyka 

 Piszcz Sara   I dT  matematyka 

 Biełych Illia   I eT  matematyka 

 Boiko Pavlo   I eT  matematyka 

 Gajek Paweł  I eT  matematyka 

 Szychowski Daniel  I eT  matematyka 

 Bernat Kacper  I dT  matematyka 

 Markiewicz Eliza  I dT  matematyka 

 Wojtaś Mateusz  IV dT  matematyka 

 

sala konferencyjna internat  godz. 9:00 – część pisemna  godz. 12:00 – część ustna 

Komisja egzaminacyjna 

Ochap Marek   –  przewodniczący  
Mościcka - Wróbel Jadwiga –  członek komisji 
Kłosowska Ewa   –  członek komisji 
 

 Janiszek Kacper  I acT  matematyka 

 Antolak Krystian  I acT  matematyka 

 Kardas Jakub  I acT  matematyka 

 Koźlak Mateusz  II dT  matematyka 

 Wojdat Arkadiusz  II dT  matematyka 

 Wałachowski Bartosz II dT   matematyka 

 Głośniak Adrian  IV acT  matematyka 

 Piszcz Marcin  IV acT  matematyka 

 Kępka Tomasz  IV acT  matematyka 

 Zaczek Przemysław  IV acT  matematyka 

 

 

 

 

sala konferencyjna internat godz. 9:00 – część pisemna  godz. 12:00 – część ustna 

Komisja egzaminacyjna 

Kamiński Grzegorz   –  przewodniczący  
Ziarek Sławomir    –  członek komisji 
Wałachowski Tadeusz  –  członek komisji 
 

 Markiewicz Mateusz I fsbZ  bezpieczeństwo i higiena pracy 

 



 

sala konferencyjna internat  godz. 9:00 – część pisemna  godz. 12:00 – część ustna 

Komisja egzaminacyjna 

Kamiński Grzegorz   –  przewodniczący  
Bilicz Agnieszka    –  członek komisji 
Mościcka - Wróbel Jadwiga –  członek komisji 

 

 Młot Patryk   IV bT  matematyka 

 Joński Erwin  IV bT  matematyka 

 Paciorek Adrian  II fsbZ  matematyka 

 Niezgoda Grzegorz  II fsbZ  matematyka 

 

boisko wielofunkcyjne  godz. 9:00 – część praktyczna   

Komisja egzaminacyjna 

Kamiński Grzegorz   –  przewodniczący  
Warda Paweł    –  członek komisji 
Prządka Grzegorz   –  członek komisji 
 

 Gorzkowska Róża  I fsbZ  wychowanie fizyczne 

 

 

sala konferencyjna internat godz. 9:00 – część pisemna  godz. 12:00 – część ustna 

Komisja egzaminacyjna 

Kamiński Grzegorz   –  przewodniczący  
Piszczek Anna    –  członek komisji 
..................................  –  członek komisji 
 

 Substelny Norbert  I fsbZ  język rosyjski 

 

sala konferencyjna internat godz. 9:00 – część pisemna  godz. 12:00 – część ustna 

Komisja egzaminacyjna 

Kamiński Grzegorz   –  przewodniczący  
Wesołowska Anna   –  członek komisji 
Jaroń Agnieszka   –  członek komisji 
 

 Petrusenko Maksym I acT  język polski 

 Florecki Jakub  II bT  język polski 

 Podlaski Patryk  II bT  język polski 

 Turski Daniel  II bT  język polski 

 Kulik Bartosz  II dT  język polski 

 

 


