
SIEĆ DORADCÓW METODYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - stan na 01.10.2021 r.

PRZEDMIOT IMIĘ I NAZWISKO PLACÓWKA KONTAKT - adres email REJON DZIAŁANIA - powiaty

Ewa Ołenicz-Bernacka
PODN w Bolesławcu 

sekretariat@boleslawiec.pc

eikk.pl
bolesławiecki, zgorzelecki, złotoryjski

Wioletta Ziemińska
PODM w Głogowie sekretariat@pcpppidn.eu

głogowski, lubiński, miasto Legnica, legnicki

Blandyna Rosół-Niemirowska PODN w Oławie podn@op.pl dzierżoniowski, oławski, strzeliński, ząbkowicki

Dorota Szmidt
PODM w 

Polkowicach popppidm@polkowice.edu.pl
polkowicki, legnicki, lubiński 

Małgorzata Majewska-Greń
PODM w 

Polkowicach

popppidm@polkowice.edu.

pl
jaworski, miasto Legnica, polkowicki

Danuta Haller PODN w Wołowie wpodn@wolowpce.pl wołowski, górowski, milicki, 

Monika Kawarska-Puła
WCDN we 

Wrocławiu poczta@wcdn.wroc.pl
wrocławski, miasto Wrocław

Agata Wodzińska
WCDN we 

Wrocławiu poczta@wcdn.wroc.pl
miasto Wrocław, oleśnicki 

Ewa Obara-Grączewska
WCDN we 

Wrocławiu poczta@wcdn.wroc.pl
miasto Wrocław, średzki

Bożena Święch
WCDN we 

Wrocławiu poczta@wcdn.wroc.pl
miasto Wrocław, trzebnicki

Małgorzata Chojda-Ozga

DODN we 

Wrocławiu Filia w 

Wałbrzychu

walbrzych@dodn.dolnyslas

k.pl

miasto Wałbrzych, świdnicki, kłodzki, kamiennogórski,, 

wałbrzyski 

Magdalena Kepke
PCE w Lubaniu sekretariatpce@interia.pl

lubański, lwówecki, miasto Jelenia Góra, karkonoski 

zgorzelecki 

Magdalena Pabian
DODN  Filia w 

Wałbrzychu

jeleniagora@dodn.dolnysla

sk.pl

miasto Jelenia Góra, jaworski, karkonoski, 

kamiennogórski, złotoryjski 

Aldona Struzik
DODN   Filia  

Wałbrzych

walbrzych@dodn.dolnyslas

k.pl

miasto Wrocław, wrocławski, kłodzki, wałbrzyski, 

miasto Wałbrzych,  

Aleksandra Karst

PCE w Lubaniu sekretariatpce@interia.pl

lubański, bolesławiecki, karkonoski, kamiennogórski,   

lwówecki, złotoryjski, zgorzelecki  

Agnieszka Szawan-Paras PODN w Oławie podn@op.pl oławski, strzeliński

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI
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Ewa Nowak
PODN w Wołowie wpodn@wolowpce.pl

wołowski,  górowski, legnicki, m.Legnica, milicki, 

trzebnicki 

Anna Abramczyk
WCDN we 

Wrocławiu poczta@wcdn.wroc.pl

wrocławski, miasto Wrocław,miasto Jelenia Góra, 

oleśnicki, średzki 

Adrian Gnilka
DODN Filia w 

Wałbrzychu

walbrzych@dodn.dolnyslas

k.pl

miasto Wałbrzych, wałbrzyski, dzierżoniowski, kłodzki 

świdnicki, ząbkowicki

JĘZYKI OBCE Wiesław Ksenycz
PODM w 

Polkowicach

popppidm@polkowice.edu.

pl

polkowicki,głogowski, bolesławiecki,lubiński, legnicki, 

miasto Legnica

Paweł Piecyk
PODN w Bolesławcu 

sekretariat@boleslawiec.pc

eikk.pl

bolesławiecki, miasto Jelenia Góra, lubański,  

karkonoski, kamiennogórski, zgorzelecki 

Emilia Buczak PODN w Wołowie wpodn@wolowpce.pl oleśnicki, trzebnicki, milicki

Paweł Feliszek PODN w Wołowie wpodn@wolowpce.pl górowski, średzki, wołowski

Bartosz Kicki WCDN we 

Wrocławiu poczta@wcdn.wroc.pl

miasto Wrocław, wrocławski, dzierżoniowski, kłodzki, 

oławski, strzeliński,świdnicki, miasto Wałbrzych, 

wałbrzyski, ząbkowicki

Grzegorz Kochman
PODM w 

Polkowicach

popppidm@polkowice.edu.

pl
polkowicki, legnicki, lwówecki

Beata Józków

PODM w Głogowie  sekretariat@pcpppidn.eu

głogowski, miasto Legnica, lubiński,  jaworski, 

złotoryjski

Bartosz Kicki WCDN we 

Wrocławiu poczta@wcdn.wroc.pl

miasto Wrocław, wrocławski, dzierżoniowski, kłodzki, 

oławski, strzeliński, świdnicki, miasto Wałbrzych, 

wałbrzyski, ząbkowicki

Grzegorz Kochman
PODM w 

Polkowicach

popppidm@polkowice.edu.

pl

polkowicki,  kamiennogórski, legnicki, lwówecki, 

lubański

Beata Józków

PODM w Głogowie sekretariat@pcpppidn.eu

głogowski,  bolesławiecki, jaworski, miasto Jelenia 

Góra, karkonoski, miasto Legnica, lubiński, zgorzelecki, 

złotoryjski  

Anna Wróbel
PODN w Wołowie wpodn@wolowpce.pl

wołowski, górowski, milicki, trzebnicki, oleśnicki, 

średzki,

Hanna Staniów WCDN we 

Wrocławiu poczta@wcdn.wroc.pl

miasto Wrocław, wrocławski, oleśnicki, oławski, 

średzki, strzeliński, milicki, miasto Legnica, legnicki, 

złotoryjski,  zgorzelecki, bolesławiecki, lubiński, 

HISTORIA

WOS

JĘZYK NIEMIECKI

GEOGRAFIA
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Małgorzata Żochowska

DODN  we  

Wrocławiu dodn@dodn.dolnyslask.pl

miasto Wałbrzych, wałbrzyski, kłodzki, dzierżoniowski, 

świdnicki, ząbkowicki, jaworski, miasto Jelenia 

Góra,karkonoski, lubański, lwówecki, kamiennogórski, 

wołowski, górowski, trzebnicki

Bernarda Sitnik

PODN w Górze pcdn@pcdn.edu.pl

górowski, bolesławiecki, głogowski,  jaworski, miasto 

Jelenia Góra, karkonoski, kamiennogórski, miasto 

Legnica, legnicki, lubiński, lubański, lwówecki, 

polkowicki, zgorzelecki,złotoryjski 

Regina Kmicińska

PODN w Wołowie wpodn@wolowpce.pl

wołowski, dzierżoniowski, trzebnicki, milicki, oleśnicki, 

oławski, strzeliński, kłodzki,średzki,  świdnicki, 

dzierżoniowski, miasto Wrocław, wrocławski,miasto 

Wałbrzych, wałbrzyski, ząbkowicki

Maria Perłowska
WCDN we 

Wrocławiu poczta@wcdn.wroc.pl

wrocławski, miasto Wrocław, oleśnicki, trzebnicki, 

oławski, średzki, strzeliński, milicki, górowski, lubiński, 

głogowski, polkowicki, legnicki, miasto Legnica, 

jaworski, złotoryjski  

Halina Bielecka
WCDN we 

Wrocławiu poczta@wcdn.wroc.pl

bolesławiecki, dzierżoniowski, kłodzki,   lubański, 

lwówecki, kamiennogórski,  karkonoski, miasto Jelenia 

Góra, świdnicki,  miasto Wałbrzych, wałbrzyski, 

wołowski, zgorzelecki, ząbkowicki

Halina Bielecka WCDN we 

Wrocławiu poczta@wcdn.wroc.pl

wrocławski, miasto Wrocław, dzierżoniowski, kłodzki, 

miasto Wałbrzych,  świdnicki,  wałbrzyski, ząbkowicki   

Monika Połetek

PCE w Lubaniu sekretariatpce@interia.pl

lubański, jaworski,  miasto Jelenia Góra,  karkonoski, 

kamiennogórski , lwówecki,  złotoryjski 

Anna Kocik PODN w Oleśnicy sekretariat@pceik.pl oleśnicki, milicki, oławski, strzeliński, trzebnicki 

Laura Słocka
PODN w Bolesławcu 

sekretariat@boleslawiec.pc

eikk.pl
zgorzelecki, bolesławiecki, legnicki

KSZTAŁCENIE 

ZAWODOWE

CHEMIA

GEOGRAFIA

PRZEDMIOTY 

PRZYRODNICZE
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Teresa Frączkiewicz PODN w Górze pcdn@pcdn.edu.pl

średzki, wołowski, górowski, miasto Legnica, lubiński, 

głogowski, polkowicki
PODSTAWY 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Teresa Frączkiewicz PODN w Górze pcdn@pcdn.edu.pl województwo dolnośląskie

Zdzisław Zarzycki

PODN w Bolesławcu 

sekretariat@boleslawiec.pc

eikk.pl

miasto Legnica, lubiński, głogowski, polkowicki, 

legnicki, jaworski, złotoryjski, miasto Jelenia Góra, 

jeleniogórski, zgorzelecki, bolesławiecki, lubański, 

lwówecki, kamiennogórski

Marta Młyńczyk
DODN we 

Wrocławiu Filia w 

Wałbrzychu

walbrzych@dodn.dolnyslas

k.pl

miasto Wrocław, wrocławski, oleśnicki, trzebnicki, 

oławski, średzki, wołowski, strzeliński, milicki, 

górowski, miasto Wałbrzych, wałbrzyski, kłodzki, 

świdnicki, dzierżoniowski, ząbkowicki

Marta Młyńczyk

DODN  Filia w 

Wałbrzychu

walbrzych@dodn.dolnyslas

k.pl

kłodzki, świdnicki, dzierżoniowski, ząbkowicki, 

jaworski, złotoryjski, miasto Jelenia Góra,karkonoski, 

kamiennogórski, miasto Wałbrzych, wałbrzyski

Adriana Ciupka PODM w 

Polkowicach

popppidm@polkowice.edu.

pl

bolesławiecki, miasto Legnica, legnicki, lubiński, 

lubański, lwówecki,  głogowski, polkowicki,  zgorzelecki

Ewa Stelczyk
PODN w Oławie podn@op.pl

miasto Wrocław, wrocławski, oleśnicki, oławski, 

strzeliński

Iwona Pisching PODN w Wołowie wpodn@wolowpce.pl górowski, milicki, trzebnicki, średzki, wołowski 

TECHNOLOGIA IT
Stanisław Bajor

DODN we 

Wrocławiu dodn@dodn.dolnyslask.pl
województwo dolnośląskie

Ewa Stelczyk PODN w Oławie podn@op.pl oławski, strzeliński 

Iwona Pisching PODN w Wołowie wpodn@wolowpce.pl wołowski, górowski, średzki,  trzebnicki, milicki 

Jolanta Palińska WCDN we 

Wrocławiu poczta@wcdn.wroc.pl

miasto Wrocław, wrocławski, dzierżoniowski, kłodzki, 

oleśnicki,  miasto Wałbrzych,  ząbkowicki

Marzena Boczula
WCDN we 

Wrocławiu poczta@wcdn.wroc.pl

miasto Wrocław, wrocławski,   jaworski, 

kamiennogórski, świdnicki, wałbrzyski

Maria Subik
PODN w Bolesławcu 

sekretariat@boleslawiec.pc

eikk.pl

bolesławiecki,  miasto Jelenia Góra, karkonoski, miasto 

Legnica, lubański, lwówecki, zgorzelecki

FIZYKA

INFORMATYKA

MATEMATYKA

KSZTAŁCENIE 

ZAWODOWE
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Małgorzata Niedziewicz WCDN we 

Wrocławiu poczta@wcdn.wroc.pl

miasto Wrocław, dzierżoniowski,  kłodzki, milicki,  

oławski, świdnicki, średzki,  ząbkowicki, wołowski

Bogumiła Rawecka
WCDN we 

Wrocławiu poczta@wcdn.wroc.pl

miasto Wrocław, wrocławski, miasto Jelenia 

Góra,karkonoski, lubański, lwówecki, 

kamiennogórski,oleśnicki, trzebnicki, strzeliński, 

miasto Wałbrzych, wałbrzyski

Justyna Marszałek
PODM w 

Polkowicach

popppidm@polkowice.edu.

pl
bolesławiecki, lubiński,  polkowicki, zgorzelecki

Beata Cześniuk

PODM w Głogowie  sekretariat@pcpppidn.eu

głogowski, górowski,  jaworski, miasto Legnica, 

legnicki, złotoryjski

Urszula Białek
WCDN we 

Wrocławiu poczta@wcdn.wroc.pl

miasto Wrocław, jaworski, oleśnicki, trzebnicki, 

średzki, złotoryjski

Joanna Wolfart-Piech

WCDN we 

Wrocławiu poczta@wcdn.wroc.pl

miasto Wrocław, wrocławski, dzierżoniowski, lubiński, 

kłodzki, oławski, polkowicki, strzeliński, świdnicki, 

miasto Wałbrzych, wałbrzyski, ząbkowicki

Beata Bielska
PODM w Głogowie sekretariat@pcpppidn.eu

milicki, górowski, miasto Legnica, legnicki, głogowski, 

wołowski

Monika Borkowska
PCE w Lubaniu  sekretariatpce@interia.pl

lubański,  bolesławiecki, miasto Jelenia Góra, 

karkonoski,  kamiennogórski,  lwówecki, zgorzelecki

PRZEDMIOTY 

ARTYSTYCZNE
Magdalena Wacowska

WCDN we 

Wrocławiu poczta@wcdn.wroc.pl

miasto Wrocław, wrocławski, oleśnicki,  oławski, 

średzki, strzeliński, trzebnicki,  milicki, górowski, 

miasto Wałbrzych, wałbrzyski, kłodzki, świdnicki, 

dzierżoniowski, wołowski, ząbkowicki

PLASTYKA

Krystyna Bajon

PODM w 

Polkowicach

popppidm@polkowice.edu.

pl

polkowicki, bolesławiecki, głogowski, jaworski,  miasto 

Jelenia Góra, karkonoski, kamiennogórski, miasto 

Legnica, legnicki, lubiński, lubański, lwówecki,  

zgorzelecki, złotoryjski 

MUZYKA Aleksandra Sozańska-Kut
PODN w Bolesławcu 

sekretariat@boleslawiec.pc

eikk.pl
województwo dolnośląskie

WYCHOWANIE 

FIZYCZNE

SZKOLNICTWO 

SPECJALNE
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EDB Radosław Sroka PODN w Wołowie wpodn@wolowpce.pl województwo dolnośląskie

Teresa Nowicka

WCDN we 

Wrocławiu poczta@wcdn.wroc.pl

miasto Wrocław, wrocławski, bolesławiecki, głogowski,  

jaworski, miasto Jelenia Góra, karkonoski, 

kamiennogórski, kłodzki, miasto Legnica, legnicki, 

lubiński, lubański, lwówecki, polkowicki,   miasto 

Wałbrzych, wałbrzyski, złotoryjski,  zgorzelecki

Ryszarda Wiśniewska-Paluch

PODN w Oleśnicy sekretariat@pceik.pl

oleśnicki, dzierżonowski, górowski,  milicki, oławski, 

średzki,  świdnicki,  strzeliński, trzebnicki, wołowski, 

ząbkowicki

ETYKA Robert Kaśków

DODN we 

Wroclawiu Filia w 

Wałbrzychu

walbrzych@dodn.dolnyslas

k.pl

województwo dolnośląskie

Agnieszka Lato

DODN Filia  w 

Wałbrzychu

walbrzych@dodn.dolnyslas

k.pl miasto Wałbrzych, wałbrzyski, kłodzki, świdnicki 

Izabela Przepiórkiewicz WCDN we 

Wrocławiu poczta@wcdn.wroc.pl

miasto Wrocław, wrocławski, dzierżoniowski,  

karkonoski, kamiennogórski, oleśnicki, oławski, 

strzeliński, średzki, trzebnicki, ząbkowicki

Arlena Kiziak
PODM w Głogowie sekretariat@pcpppidn.eu

 głogowski, jaworski, miasto Jelenia Góra, miasto 

Legnica, legnicki, lubiński, złotoryjski

Dorota Izdebska PODN w Górze pcdn@pcdn.edu.pl górowski, milicki, wołowski

Beata Mazurek
PODM w 

Polkowicach

popppidm@polkowice.edu.

pl
lubiński, polkowicki 

Anetta Kramarska
PODN w Bolesławcu 

sekretariat@boleslawiec.pc

eikk.pl

bolesławiecki, lubański, lwówecki, zgorzelecki

Dorota Izdebska PODN w Górze pcdn@pcdn.edu.pl górowski, złotoryjski

Anetta Kramarska
PODN w Bolesławcu 

sekretariat@boleslawiec.pc

eikk.pl
bolesławiecki, lubański, lwówecki, zgorzelecki

Dagmara Głuszczyńska
PODN w Wołowie wpodn@wolowpce.pl

miasto Legnica, legnicki,  oleśnicki, trzebnicki, średzki, 

wołowski

Aneta Włodarczyk
WCDN we 

Wrocławiu poczta@wcdn.wroc.pl

miasto Wrocław, wrocławski, kamiennogórski, kłodzki, 

świdnicki, 

Anna Łuźniak
WCDN we 

Wrocławiu poczta@wcdn.wroc.pl

miasto Wrocław, oławski, strzeliński, miasto 

Wałbrzych, wałbrzyski 

WYCHOWANIE 

PRZEDSZKOLNE

DORADZTWO 

ZAWODOWE

EDUKACJA 

WCZESNOSZKOLNA
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Dorota Maksymczak
PODM w 

Polkowicach

popppidm@polkowice.edu.

pl polkowicki , głogowski, jaworski, lubiński, 

Jolanta Chorzępa WCDN we 

Wrocławiu poczta@wcdn.wroc.pl

wrocławski, dzierżoniowski, miasto Jelenia Góra, 

karkonoski, kłodzki, miasto Wałbrzych, ząbkowicki 

LOGOPEDIA Beata Mazurek
PODM w 

Polkowicach

popppidm@polkowice.edu.

pl
województwo dolnośląskie

BIOLOGIA Beata Jankiewicz DODN we 

Wrocławiu Filia w 

Wałbrzychu

walbrzych@dodn.dolnyslas

k.pl

miasto Wałbrzych,wałbrzyski, bolesławiecki,  

dzierżoniowski,  jaworski, miasto Jelenia Góra, 

kamiennogórski, karkonoski, kłodzki, miasto Legnica, 

lubański, legnicki,  lubański, lwówecki, świdnicki, , 

ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski 

BIOLOGIA Olivia Dycewicz
WCDN we 

Wrocławiu poczta@wcdn.wroc.pl

miasto Wrocław, wrocławski,  głogowski, górowski, 

oleśnicki, oławski, milicki, trzebnicki,polkowicki,  

strzeliński,  średzki, wołowski,

BIBLIOTEKI SZKOLNE Dorota Szmidt
PODM w 

Polkowicach

popppidm@polkowice.edu.

pl
województwo dolnośląskie

WYCHOWANIE 

PRZEDSZKOLNE

JĘZYK MNIEJSZOŚCI 

NARODOWEJ I 

ETNICZNEJ /język 
Dorota Maksymczak PODM w 

Polkowicach

popppidm@polkowice.edu.

pl
województwo dolnośląskie
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