
 2014 

 

Stanisława Bieniasiewicz 

lata pracy w "Mieszku": 1966-1991 

język rosyjski 

 

 05.06.1966 

 

Paweł Borowiak 

lata pracy w "Mieszku": lata 50 i 60 

długoletni woźny 

 



 02.08.1995 

 

Czesław Brudnik 

lata pracy w "Mieszku": 1978-1981 

propedeutyka, wiedza o społeczeństwie 

 

 16.07.2004 

 

Anna Czarnowska 

lata pracy w "Mieszku": - 

długoletnia woźna w "Mieszku" 

 



 14.10.2014 

 

Wanda Denga 

lata pracy w "Mieszku": 1998-2000 

plastyka 

 

 16.05.2002 

 

Julian Dubiel 

lata pracy w "Mieszku": 1991-1998 

historia 

 



 30.01.2001 

 

Władysław Dudar 

lata pracy w "Mieszku": 1951-1982 

język rosyjski, dyrektor szkoły (1951-1960) 

 

 01.06.1998 

 

Stanisław Ewertowski 

lata pracy w "Mieszku": 1947-1952, 1956 

matematyka, fizyka, zastępca dyrektora (1956-1961) 

 



 27.01.2016 

 

Paweł Falkowski 

lata pracy w "Mieszku": 1976-1985 

historia 

 

 29.01.2010 

 

Danuta Frątczak 

lata pracy w "Mieszku": 1961-1992 

język polski, wicedyrektor szkoły (1985-1990) 

 



 21.09.1980 

 

Maria Głuchowska-Ulej 

lata pracy w "Mieszku": 1950-1953 

język polski 

 

 22.12.2002 

 

Tadeusz Grzybek 

lata pracy w "Mieszku": 1951-1960 

chemia, fizyka 

 



 X 

 

Maria Jaworska 

lata pracy w "Mieszku": 1970-1980 

język angielski, język rosyjski, język francuski 

 

 15.07.2015 

 

Tadeusz Kardasz 

lata pracy w "Mieszku": 1958-1988 

matematyka 

 



 02.03.2006 

 

Artur Kotara 

lata pracy w "Mieszku": 2000-2005 

informatyka 

 

 01.08.1981 

 

Maria Kowalczyk 

lata pracy w "Mieszku": 1955-1981 

biologia 

 



 X 

 

Marta Śliwińska-Argasińska 

lata pracy w "Mieszku": 1947-1951 

historia, dyrektor szkoły (1948-1951) 

 

 17.07.1977 

 

ks. Kazimierz Matlak 

lata pracy w "Mieszku": 1946-1952 

religia 

 



 09.07.2007 

 

Lidia Nierzwicka 

lata pracy w "Mieszku": 1973-2001 

język polski, dyrektor szkoły (1991-1997) 

 

 06.02.2013 

 

Stanisław Nowiński 

lata pracy w "Mieszku": 1973-1999 

biologia 

 



 29.11.1991 

 

Maria Patela 

lata pracy w "Mieszku": 1955-1988 

fizyka 

 

 X 

 

Weronika Podkowska 

lata pracy w "Mieszku": 1956-1967 

język polski 

 



 28.02.1985 

 

Zbigniew Podkowski 

lata pracy w "Mieszku": 1960-1985 

język polski, dyrektor szkoły (1960-1977) 

 

 22.07.2007 

 

Aneta Pollak 

lata pracy w "Mieszku": 2004-2007 

język polski, podstawy przedsiębiorczości 

 



 X 

 

Romuald Puttkamer 

lata pracy w "Mieszku": 1952-1956 

biologia, chemia, fizyka, astronomia, j. łaciński 

 

 03.12.2006 

 

Zygmunt Rosik 

lata pracy w "Mieszku": 1976-1979 

muzyka 

 



 05.2014 

 

Stefan Sroka 

lata pracy w "Mieszku": 1970-1993 

fizyka 

 

 1992 

 

Anna Szuba-Deptuła 

lata pracy w "Mieszku": 1980-1987 

język angielski 

 



 04.06.1973 

 

Stefania Tłustochowicz 

lata pracy w "Mieszku": 1967-1972 

język polski 

 

 05.2013 

 

Helena Wojtczak-Stryjek 

lata pracy w "Mieszku": 1991-2006 

historia, WOS 

 



 09.02.2004 

 

Andrzej Wroński 

lata pracy w "Mieszku": 1956-1986 

bibliotekarz, historia 

 

 03.2013 

 

Adam Zych 

lata pracy w "Mieszku": 1958-1981 

język angielski, język francuski, język łaciński 

 

 


