
Konsultacje on-line pracowników PPP nr 1 w Gdyni 

w okresie od 24.03.2020 do 03.04.2020r. w godzinach od 10.00 do 13.00 

Data konsultacji                                    Pracownicy 

 

24.03.2020r. 

 mgr Lucyna Lewandowska - dyrektor@ppp1.edu.gdynia.pl, 

psycholog,  psycholog kliniczny, trener EEG-Biofeedback, 

dyrektor PPP nr 1 

 

 dr Ariana Przybysz – a.przybysz@ppp1.edu.gdynia.pl, 

logopeda, surdologopeda 

 

 mgr Ewa Wróblewska – e.wroblewska@ppp1.edu.gdynia.pl,  

pedagog, trener EEG- Biofeedback 

 

 mgr Elżbieta Sawicka - e.sawicka@ppp1.edu.gdynia.pl, 

psycholog, socjoterapeuta, trener umiejętności społecznych 

 

 mgr Beata Lewandowska -

b.lewandowska@ppp1.edu.gdynia.pl psycholog, terapeuta 

analityczny 

 

 

25.03.2020r. 

 mgr Elżbieta Dobroszek – e.dobroszek@ppp1.edu.gdynia.pl,  

pedagog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny 

 

 mgr Małgorzata Labuda – m.labuda@ppp1.edu.gdynia.pl,  

psycholog, psychoterapeuta rodzinny, doradca zawodowy 

 

 mgr Donata Lewandowska – Sobiech -

d.sobiech@ppp1.edu.gdynia.pl, pedagog, pedagog specjalny 

 

 mgr Patrycja Lipiec – p.lipiec@ppp1.edu.gdynia.pl, 

psycholog, surdotyflopedagog 

 

 mgr Anna Wawszczak – a.wawszczak@ppp1.edu.gdynia.pl,  

psycholog, psychoterapeuta 

 

 

26.03.2020r. 

 mgr Aneta Loranty-Pacek –

wicedyrektor@ppp1.edu.gdynia.pl, pedagog, 

surdotyflopedagogo, logopeda, wicedyrektor 

 

 mgr Iwona Sroka – i.sroka@ppp1.edu.gdynia.pl, psycholog, 

psychoterapeuta rodzinny 

 

 mgr Urszula Jaworska – u.jaworska@ppp1.edu.gdynia.pl,  
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logopeda, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej 

 

 mgr Małgorzata Piwońska –

m.piwonska@ppp1.edu.gdynia.pl, pedagog, arteterapeuta, 

trener EEG- Biofeedback 

 

 mgr Joanna Lewańczyk-Popow -

j.popow@ppp1.edu.gdynia.pl, psychotraumatolog, trener 

EEG Biofeedback, specjalista w zakresie edukacji i terapii 

dzieci z zaburzeniami rozwojowymi 

 

 mgr Maria Michalska -m.michalska@ppp1.edu.gdynia.pl, 

psycholog 

 

 mgr Edyta Kilińska-Wróbel - e.wrobel@ppp1.edu.gdynia.pl, 

psycholog 

 

 

27.03.2020r. 

 mgr Mariola Cirson – m.cirson@ppp1.edu.gdynia.pl,  

psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, logopeda 

 

 mgr Monika Piekarz - m.piekarz@ppp1.edu.gdynia.pl, 

pedagog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, 

doradca zawodowy 

 

 mgr Małgorzata Szurmiak  

m.szurmiak@ppp1.edu.gdynia.pl, logopeda 

 

 mgr Katarzyna Abramowicz –

k.abramowicz@ppp1.edu.gdynia.pl, pedagog, 

socjoterapeuta, doradca zawodowy 

 

 mgr Karolina Wysokińska-Zakrzewska –

k.zakrzewska@ppp1.edu.gdynia.pl, psycholog, logopeda 

 

 

30.03.2020r. 

 mgr Edyta Kilińska-Wróbel - e.wrobel@ppp1.edu.gdynia.pl, 

psycholog 

 

 mgr Urszula Jaworska – u.jaworska@ppp1.edu.gdynia.pl, 

logopeda, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej 

 

 mgr Elżbieta Sawicka – e.sawicka@ppp1.edu.gdynia.pl, 

psycholog, socjoterapeuta, trener umiejętności społecznych 

 

 mgr Joanna Lewańczyk-Popow - 

j.popow@ppp1.edu.gdynia.pl, psycholog, 

psychotraumatolog, trener EEG Biofeedback, specjalista w 
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zakresie edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami 

rozwojowymi 

 

 

31.03.2020r. 

 mgr Lucyna Lewandowska – dyrektor@ppp1.edu.gdynia.pl, 

psycholog, psycholog kliniczny, trener EEG-Biofeedback, 

dyrektor PPP nr 1 

 

 mgr Ewa Wróblewska –e.wroblewska@ppp1.edu.gdynia.pl, 

pedagog, trener EEG- Biofeedback 

 

 mgr Małgorzata Piwońska –

m.piwonska@ppp1.edu.gdynia.pl, pedagog, arteterapeuta, 

trener EEG- Biofeedback 

 

 mgr Małgorzata Szurmiak –

m.szurmiak@ppp1.edu.gdynia.pl, logopeda 

 

 mgr Maria Michalska -m.michalska@ppp1.edu.gdynia.pl, 

psycholog 

 

 

 

 

01.04.2020r. 

 mgr Elżbieta Dobroszek – e.dobroszek@ppp1.edu.gdynia.pl, 

pedagog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny 

 

 mgr Małgorzata Labuda – m.labuda@ppp1.edu.gdynia.pl, 

psycholog, psychoterapeuta rodzinny, doradca zawodowy 

 

 mgr Donata Lewandowska-Sobiech - 

d.sobiech@ppp1.edu.gdynia.pl, pedagog, pedagog specjalny 

 

 mgr Patrycja Lipiec – p.lipiec@ppp1.edu.gdynia.pl, 

psycholog, surdotyflopedagog 

 

 dr Ariana Przybysz –a.przybysz@ppp1.edu.gdynia.pl, 

logopeda, surdologopeda 

 

 

02.04.2020r 

 mgr Aneta Loranty-Pacek – 

wicedyrektor@ppp1.edu.gdynia.pl, pedagog, 

surdotyflopedagog, logopeda, wicedyrektor 

 

 mgr Iwona Sroka – i.sroka@ppp1.edu.gdynia.pl, psycholog, 

psychoterapeuta rodzinny 

 

 mgr Urszula Jaworska – u.jaworska@ppp1.edu.pl, logopeda, 
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neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej 

 

 mgr Anna Wawszczak – a.wawszczak@ppp1.edu.gdynia.pl, 

psycholog, psychoterapeuta 

 

 mgr Katarzyna Abramowicz – 

k.abramowicz@ppp1.edu.gdynia.pl, pedagog, 

socjoterapeuta, doradca zawodowy 

 

 

03.04.2020r 

 mgr Mariola Cirson – m.cirson@ppp1.edu.gdynia.pl,  

psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, logopeda 

 

 mgr Monika Piekarz – m.piekarz@ppp1.edu.gdynia.pl, 

pedagog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, 

doradca zawodowy 

 

 mgr Karolina Wysokińska-Zakrzewska -

k.zakrzewska@ppp1.edu.gdynia.pl, psycholog, logopeda 

 

 mgr Beata Lewandowska –

b.lewandowska@ppp1.edu.gdynia.pl, psycholog, terapeuta 

analityczny 
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