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Nauczycielka fizyki i matematyki. Inicjatorka imprezy popularnonaukowej Festiwal Fizyki
organizowanej w placówkach szkolnych powiatu bytowskiego. Autorka i organizatorka
projektów „Festiwal Fizyki - i Ty możesz zostać Naukowcem!”, „Pozytywna Energia” (objęty
Honorowym Patronatem Centrum Nauki Experyment w Gdyni). Od 2016r. koordynator
nauczania przedmiotów przyrodniczych w ramach Projektu „Kreatywny Nauczyciel w Sieci”
Bytowskiego Stowarzyszenia Oświatowego, prowadząca szkolenia dla nauczycieli
przedmiotów przyrodniczych. Od 2015r. współpracuje z Centrum Nauki Experyment w
Gdyni jako członkini Programu „Expert Eksperymentu” oraz przedstawicielka centrum sieci
współpracy HUBu Międzynarodowego Projektu „Hypatia” w ramach programu „Horyzont
2020” w zakresie Badań Naukowych i Innowacji.
ratownik med. Karolina Bazal
Ratownik medyczny od 11 lat. Poza pracą w Zespołach Ratownictwa Medycznego od wielu
lat prowadzi zajęcia dla różnych grup wiekowych z zakresu pierwszej pomocy.
Praca ratownika medycznego stała się dla niej codziennością, pasją i powołaniem. Uważa, że
pomoc drugiemu człowiekowi, który w sytuacji zagrożenia często musi polegać na wiedzy i
umiejętnościach ratownika, jest największą satysfakcją jaka można osiągnąć.
mgr Joanna Ziembowska
Nauczycielka języka polskiego z powołania i zamiłowania. Praca z dziećmi i młodzieżą daje
jej wielką satysfakcję. Chcąc nieść pomoc najuboższym zaangażowała się w działalność
charytatywną na rzecz afrykańskich sierot. Od 2010 r. współpracuje ze szwedzką organizacją
Sunrise-adopcje na odległość. Od kilku lat wyjeżdża do Ugandy, aby poznać potrzeby dzieci i
nieść im pomoc. Z każdej podróży wraca z ogromnym bagażem nowych doświadczeń,
wiedzy i przeżyć, którymi dzieli się z innymi.
mgr Joanna Szreder
Z wykształcenia teolog i nauczycielka przyrody. Artystyczna dusza, która wyraża się poprzez
tworzenie biżuterii w różnych technikach: sutasz, chainmaille, wire-wraping i beading.
Prowadzi zajęcia z rękodzieła w SP nr 1. Należy do Bractwa rycerskiego. Lubi muzykę i
tańce średniowieczne, a także strzelanie z łuku. Każdą swoją pasją stara się zainteresować
swoich uczniów. Zainspirowana Akademią Przyjaciół Pszczół przeprowadzi zajęcia na temat
życia pszczół i ich ochrony.
mgr Mirosław Pepliński
Absolwent Politechniki Koszalińskiej o specjalności technika i informatyka. Wiedzę pogłębiał
podczas studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej na kierunku: Internet i
multimedia. Na co dzień nauczyciel informatyki oraz techniki.
mgr Lilianna Lewandowska
Nauczycielka i pasjonatka chemii, pedagog z wieloletnim doświadczeniem, potrafiąca zarazić
swoją pasją uczniów. Prowadzi zajęcia w kreatywny sposób, łącząc naukę i zabawę. Uwielbia
czytać książki, szczególnie biografie i kryminały.
mgr Mirosława Gołębiowska
Kaszuby, to jej Mała Ojczyzna, uwielbia wszystko co z nimi związane. Pasjonują ją legendy i
opowieści o tej magicznej krainie. Od 12 lat organizuje konkurs recytatorski „Kaszubski
Świat w Legendzie Zaklęty”. Na co dzień nauczycielka języka polskiego i kaszubskiego.

podróżnik Robert Dominiak
Prezes zarządu Stowarzyszenia Koło Polarne, pilot wycieczek specjalizujący się w pilotażu
wycieczek do Skandynawii i USA. Pasjonat podróży i motoryzacji, który Polskim Fiatem
126p podróżuje po Skandynawii. Już ponad 85 razy zdobył Nordkapp (Przylądek Północny)
latem i zimą, a w podróży na północny kraniec Europy spędził ponad 1000 dni. Założyciel
strony www.megeroya.pl
dr Adam Mohr
Doktor nauk biologicznych. Popularyzator wiedzy faunistycznej, autor publikacji
popularyzatorskich i naukowych z zakresu ornitologii, teriologii i herpetologii. Koordynator
regionalny programu MPPL (Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych) realizowanego w
ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie GIOŚ (Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska) i OTOP (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków). Ekspert
przyrodniczy ornitolog programu rolnośrodowskowo-klimatycznego. Współautor 10
publikacji naukowych - rozdziałów w monografiach ornito-, terio- i herpetofaunistycznych
oraz rozdziału w najnowszym przewodniku metodycznym monitoringu ptaków lęgowych.
Promotor prac magisterskich i dyplomowych z ekologii populacyjnej ptaków i ssaków.
Od 2008 r. Ekspert Przyrodniczy Ornitolog na potrzeby programu rolnośrodowiskowego
PROW. Długoletni nauczyciel i nauczyciel akademicki.
mgr Anna Stunża Pasternak
Entuzjastka kuchni roślinnej, prowadząca wege bloga „figa z makiem z pasternakiem”, w
serwisie społecznościowym Instagram jako „wegepunkowa_dobryskład” prezentuje swoje
kulinarne wyczyny. Na co dzień mama dwóch urwisów. Gotuje im wege pyszności i to
maluchy są jej pierwszymi recenzentami. Wciąż aktualizuje swoją wiedzę kulinarną.
Asp.szt.Jarosław Juchniewicz
„Poeta w szeregach policji”, na co dzień Pracownik Komendy Powiatowej Policji w Bytowie,
zajmuje się profilaktyką społeczną, po służbie muzyk i poeta.
terapeuta Tomasz Sandak
Założyciel Europejskiego Centrum Szczęśliwych Zwierząt. Absolwent Akademii Pomorskiej
w Słupsku, Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Wyższej Szkoły Psychologii
Społecznej z siedzibą w Warszawie. Prowadzi hotelik dla psów z potrzebą terapii
behawioralnej. Pracuje z psami „agresywnymi” metodami naukowymi, kształtując pożądane
zachowania, uczy nowych strategii radzenia sobie z problemami. Jest szkoleniowcem,
przygotowuje psy do pracy w dogoterapii, prowadzi szkołę dla psów. Od roku 2008 pracuje w
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Nauczyciel, wychowawca, wspiera rozwój dziecka i osób
dorosłych poprzez edukację, dogoterapię, coaching i hipnozę. Uważa, że w pracy
najważniejsze jest nawiązanie dobrego i serdecznego kontaktu, zbudowanie relacji, poznanie
uwarunkowań zachowania i wspieranie indywidualnego rozwoju.
reprezentant Bractwa Rycerskiego Aleksander Kikcio
Członek grupy odtwórstwa historycznego „Zastęp Krzyżogryfa”, z siedzibą na zamku
bytowskim. „Rycerz w Policji”, w czasie wolnym strzela z kuszy, tańczy z żoną gawota i
wygrywa rockowe kawałki na gitarze.

