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Wywiady ze zwycięzcami 
kategorii wojewódzkich 
naszego plebiscytu

Fotorelacja z uroczystej gali, 
podczas której wręczone 
zostały dyplomy i statuetki

Nauczyciel 
na Medal

Jacek Jędrzejczak,  
Kategoria Nauczyciel Klas 
IV–VIII i Gimnazjum

Milena Koprowska,  
Kategoria Nauczyciel Szkół 
Ponadpodstawowych

Dr n. farm. Piotr Szcześniak, 
Kategoria Nauczyciel  
Akademicki

Halina Sypka, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 6 
im. Jana Kochanowskiego 
w Zgierzu, Kategoria Szkoła

Laureaci plebiscytu podczas uroczystej gali, która odbyła się 8 stycznia  
w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Grażyna Kusiak,  
Kategoria Nauczyciel  
Klas I–III
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Roześmiane oczy dzieci 
to największa nagroda
I miejsce 

Rozmowa z Grażyną Kusiak, 
nauczycielką klas I–III w Szkole 
Podstawowej Łódzkiego Stowa-
rzyszenia Oświatowego w Łodzi. 

Nauka w klasach I–III to bar-
dzo ważny okres w życiu 
dziecka, umysł jest wtedy 
bardzo plastyczny. Jakie naj-
skuteczniejsze metody pra-
cy z uczniami udało się Pani 
wypracować? 
Skuteczne są metody, które 

aktywizują dzieci. Rozwijam 
ich naturalną ciekawość, a jed-
nocześnie pochylam się 
nad indywidualnymi trudnoś-
ciami. Empatia ze strony nau-
czyciela budzi naturalną moty-
wację do nauki – wtedy rzeczy-
wiście wiedza dodaje dzieciom 
skrzydeł. 

Wygrała Pani plebiscyt zna-
czącą przewagą głosów. Ja-
kie cechy powinien mieć do-
bry nauczyciel? Jak zdobyć 
zaufanie uczniów i rodzi-
ców, żeby zasłużyć na me-
dal? 
Nauczyciel musi umieć 

słuchać. Tak, jak w przypad-

ku uczniów, aby zdobyć zau-
fanie rodziców trzeba stoso-
wać regułę szacunku i wza-
jemności: ja mówię prawdę 
o twoim dziecku, ty szczerze 
uzupełniasz moje informacje 
i razem zastanawiamy się, co 
możemy poprawić. Z takich 
kontaktów rodzi się dobra, 
ciepła współpraca, która czę-
sto przeciąga się na dalsze la-
ta. Rodzice moich dawnych 
uczniów często kontaktują 
się ze mną, by poradzić się 

albo opowiedzieć o sukce-
sach dziecka. 

Co Pani lubi najbardziej, a co 
najmniej w swojej pracy? 
Najbardziej lubię roześmia-

ne oczy dzieci oraz ich sponta-
niczne komentarze. Dzieci są 
uważnymi obserwatorami, ich 
wypowiedzi dają do myślenia. 
Nie lubię za to biurokracji – 
zbędnych dokumentów zabie-
rających czas, który mogłabym 
poświęcić na samorozwój.

Dzieci mają dużą potrzebę rozmowy

Grażyna Kusiak: – Empatia ze strony nauczyciela budzi 
naturalną motywację do nauki
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Udział w plebiscycie był 
dla mnie wielką przygodą
II miejsce 

Rozmowa z Justyną Lorenc- 
-Kowalską, nauczycielką klas 
I–III w Szkole Podstawowej nr 
4 w Skierniewicach, zdobyw-
czynią drugiego miejsca w wo-
jewództwie łódzkim.  

Pierwsze miejsce było 
o włos, ale rozumiem, że jest 
Pani zadowolona z osiągnię-
tego wyniku... 
Nie ma znaczenia, które to 

miejsce. I tak jestem szczęśli-
wa, tym bardziej, że od swoich 
uczniów usłyszałam, że dla 
nich „jestem pierwsza we 
wszechświecie”. To jest ten 
medal!  

Było pewnie wiele życzeń 
i gratulacji. 
Otrzymałam mnóstwo tele-

fonów i esemesów z gratula-
cjami, za które bardzo dzięku-
ję. Dziękuję też za wszystkie 
oddane na mnie głosy.  

Proszę opowiedzieć, jakie 
emocje towarzyszyły Pani 
w trakcie trwania plebiscytu.  
Emocje były ogromne! Dłu-

gi czas nie mogłam uwierzyć, 

że w ogóle zostałam nomino-
wana, a gdy się o tym dowie-
działam, ogarnęło mnie wzru-
szenie. Potem moi uczniowie 
niemal codziennie przypomi-
nali mi o plebiscycie –  bo pod-
glądali wyniki na stronie 
internetowej i powtarzali „jest 
pani pierwsza, jest pani pierw-
sza”. Czułam też cały czas do-
ping ze strony rodziców.  

Ponoć przygotowali Pani 
piękną niespodziankę... 

Gdy już okazało się, że wy-
grałam, podjechali do mnie 
na podwórko i puścili z auta 
piosenkę „We are the 
champions”, którą zwykle ja 
puszczam uczniom, gdy świę-
tujemy ich sukcesy. To były 
niezapomniane chwile.  

Warto było wziąć udział 
w plebiscycie?  
Oczywiście. Zwykle nie bar-

dzo w siebie wierzę, a tu taka 
piękna niespodzianka!

Justyna Lorenc-Kowalska – pani Justyna otrzymała w sumie 
1.322 głosy 
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Nigdy nie zabiegałam 
o jakieś tytuły i zaszczyty
III miejsce 

Rozmowa z Aliną Kęską, nau-
czycielem klas I–III w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Rawie Ma-
zowieckiej, która zajęła trzecie 
miejsce w województwie. 

Z tego, co Pani wspominała, 
 początkowo w ogóle nie 
chciała brać Pani udziału 
w plebiscycie...  
Owszem, wahałam się, bo 

całe życie nie zabiegałam o ty-
tuły czy zaszczyty, tylko stara-
łam się jak najlepiej wykony-
wać swoją pracę. Przemyśla-
łam jednak sprawę i uznałam, 
że skoro rodzice zgłosili mnie 
do plebiscytu, to niezręcznie 
byłoby się wycofywać.  

I zdobyła Pani imponującą 
liczbę głosów, jak na nie-
wielką Rawę, bo aż 901.  
To wyróżnienie pochodzi 

nie od jakiegoś zawężonego 
grona, ale od samych uczniów 
i ich rodziców. Przede wszyst-
kim chciałabym bardzo po-
dziękować wszystkim, którzy 
na mnie głosowali. 

Wygrana ma miejsce w nie-
zwykłym dla Pani roku.  

Tak, w tym roku szkolnym 
rozpoczęłam 40. rok pracy. 
Czyli zdobycie tak wysokiego 
miejsca w plebiscycie Nauczy-
ciel na Medal można uznać 
za ukoronowanie mojej pracy 
nauczyciela.  

Z tego, co Pani mówi, głosy 
były oddawane nie tylko 
przez obecnych uczniów 
czy ich rodziców.  
Takie przynajmniej docie-

rały do mnie sygnały – bo na-
wet po wielu latach, gdy spo-

tykam na ulicy swoich daw-
nych uczniów, dziś będących 
już mamami i ojcami, zawsze 
przystaną i porozmawiają ze 
mną, miło wspominając nasze 
wspólne zajęcia.  

Na taką opinię i autorytet 
pracuje się całe życie... 
Zajęcie trzeciego miejsca  

przy tak silnej konkurencji 
przekonuje mnie, że było war-
to. Pracuję dla dobra dzieci, 
o czym zawsze marzyłam. To 
moje powołanie. 

Alina Kęska, nauczycielka ze SP nr 2 w Rawie Mazowieckiej, 
zajęła trzecie miejsce w Łódzkiem

FO
T.

 K
RZ

YS
ZT

O
F 

SZ
YM

CZ
AK

IV miejsce 

Rozmowa z Małgorzatą Piętą, 
nauczycielką w Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Ozorkowie. 

Nauczanie początkowe wy-
maga kreatywności 
i wszechstronności. Czego 
najbardziej lubi Pani uczyć? 
Matematyki, bo wymaga 

od dzieci zarówno logicznego, 
jak i kreatywnego myślenia. 

A co najbardziej lubią robić 
na lekcjach Pani uczniowie? 

Rozmawiać na tematy zwią-
zane z ich życiem, historią, 
środowiskiem i techniką. 
Zdarza się, że „przegadamy” 
tak całą lekcję. Uwielbiają też 
ćwiczenia z wykorzystaniem 
sprzętu multimedialnego, 
doświadczenia i ekspery-
menty. 

Największą satysfakcję 
w pracy dają Pani… 
…uśmiechnięte buzie mo-

ich uczniów i to, że wyciągają 
do mnie ręce, gdy przychodzę 
do szkoły.

Małgorzata Pięta uczy 
w ozorkowskiej szkole
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Dzieci są bardzo szczere. Mówią prawdę
V miejsce 

Rozmowa z Beatą 
Skrzypczyńską, nauczycielką 
klas I–III w Zespole Szkoły Pod-
stawowej i Przedszkola w Cze-
chach koło Zduńskiej Woli. 

W swojej kategorii zajęła Pa-
ni piąte miejsce.  Należy to 
uznać za sukces?  
Oczywiście, że tak, przynaj-

mniej dla mnie jest to sukces, 
bo nie spodziewałam się, że 
tak się to wszystko potoczy. 
Znaczy to, że moja praca jest 
doceniana.  

Pracuje Pani z dziećmi już 
blisko trzydzieści lat. Nie po-
jawia się czasem zmęczenie, 
nuda? 
Na razie tak nie było i nie są-

dzę, by tak się stało. Praca jest 
moją ogromną pasją. Nie wyo-
brażam sobie, bym robiła coś 
innego. Zawód nauczyciela jest 
wymagający, ale i dający wiele 
satysfakcji. Długie lata pracy 
z dziećmi nauczyły mnie po-
kory. Dzieci są bardzo szczere. 
Mówią prawdę. Od nich może 
się człowiek dowiedzieć, jak 
pracuje. Są też bardzo 
wdzięczne.

Beata Skrzypczyńska jest 
nauczycielką już blisko 30 lat
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NAUCZYCIEL KLAS I–III – WOJEWÓDZTWO
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Praca w Nowosolnej 
to mój życiowy wybór
I miejsce 

Rozmowa z Jackiem Jędrzej-
czakiem, nauczycielem w-f 
w Szkole Podstawowej nr 202 
im. Jana Pawła II w Łodzi. 

Odwiedziłam Pana profil 
na portalu 
społecznościowym i nie 
mam wątpliwości – jest Pan 
bardzo zaangażowany 
w swoją pracę. Dlaczego 
właśnie w-f? 
Rzeczywiście portal służy 

mi głównie do kontaktu 
z młodzieżą i prezentowania 
naszych wspólnych aktyw-
ności. Od najmłodszych lat 
pasjonowałem się sportem, 
m.in. piłką nożną, koszyków-
ką i lekkoatletyką. Po ukoń-
czeniu liceum naturalnym 
wyborem była AWF, ja wy-
brałem poznańską. 

Lekarze ortopedzi alarmu-
ją, że zła kondycja młodzie-
ży to skutek m.in. nagmin-
nych zwolnień. 
Dzieci mają naturalną po-

trzebę ruchu, a zadaniem 
nauczyciela jest podtrzymać 
ją i wyrobić nawyk aktywne-

go spędzania czasu. One mu-
szą to lubić.  

Jak zachęca Pan dzieci 
do aktywności? 
Dzieci są naśladowcami, 

dlatego trzeba im dawać do-
bry przykład. Dążę do tego, 
żeby zajęcia sprawiały im ra-
dość. Bierzemy też udział 
w zawodach i licznych impre-
zach rekreacyjnych. Co roku 
organizuję wyjazdy dla ucz-
niów i absolwentów. 

Jest Pan spełniony zawo-
dowo? 
Zdobyłem z dziećmi 

około sto pucharów i kilka-
dziesiąt medali, ale moim 
największym sukcesem są 
ludzie – ich przyjaźń, 
uznanie i szacunek środo-
wiska. 
Tak, zdecydowanie jestem 
spełniony zawodowo. Cie-
szę się, że zostało mi jesz-
cze kilka lat pracy i mar-
twię, że tak mało.

Uczeń powinien ufać nauczycielowi

Jacek Jędrzejczak: – Nauczyciel ma ogromny wpływ 
na kształtowanie młodego człowieka i jego życiowe wybory
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Trudno uwierzyć, ale znów 
zostałam wyróżniona
II miejsce 

Rozmowa z Joanną Jaworską- 
-Cichal, nauczycielką ze Szkoły 
Podstawowej nr 9 w Skiernie-
wicach. 

To chyba nie jest przypadek, 
że została Pani Nauczycie-
lem na Medal – przypomnij-
my, że w roku  2014 została 
Pani w Skierniewicach Nau-
czycielem Roku w plebiscy-
cie również organizowanym 
przez naszą gazetę... 
No tak, tym bardziej więc 

nie wierzyłam w kolejną wy-
graną, dwa razy takie rzeczy 
się nie zdarzają! A tu, proszę, 
niespodzianka. Przyznam, że 
mam z tego powodu dziką sa-
tysfakcję. 

Opowiadała Pani, że niektó-
rzy rodzice, oddając głosy 
już w ostatnich minutach 
głosowania, mieli stan prze-
dzawałowy... 
(Śmiech) Długo nie mogłam 

wyjść ze zdumienia, jak to się 
stało! Od godziny 20 głosujący 
byli już w pełnej gotowości bo-
jowej i to, co się działo przez 
kolejną godzinę, niektórych ro-

dziców – jak mi później opo-
wiadali – istotnie przyprawiło 
o stan przedzawałowy. Tuż 
po godzinie 21 otrzymałam 
mnóstwo telefonów z gratula-
cjami. To niezapomniane 
chwile.  

Komu chciałaby Pani szcze-
gólnie podziękować?   
Oczywiście moim ukocha-

nym klasom: VIIc i VIIa, które 
od początku miały rękę na pul-
sie i od samego początku dziel-

nie mi sekundowały. Dziękuję 
też ich cudownym rodzicom. 

Dobrze się Pani z nimi 
współpracuje?  
Ja zawsze wspaniale doga-

dywałam się z rodzicami. Za-
nim jeszcze zdążę cokolwiek 
powiedzieć, oni już niosą po-
moc! Są bardzo zaangażowani 
zarówno w życie klasy, jak 
i szkoły. Takiej współpracy 
życzę każdemu nauczycielo-
wi.

Joanna Jaworska-Cichal zdobyła 1.613 głosów. – Zawsze nadaję 
na tych samych falach z uczniami i ich rodzicami – mówi
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Zawód nauczyciela 
wymaga dużo pokory
III miejsce 

Rozmowa z Anetą Owczarek, 
polonistką w szkole podstawo-
wej w Kurowicach. 

Buntują się, mają swoje zda-
nie, rywalizują. Nastolatek 
bywa chyba trudnym ucz-
niem?  
Zdanie dziecka liczy się tak 

samo, jak zdanie dorosłego. 
Bez buntu nie byłoby postępu. 
Zachęcam dzieci do dzielenia 
się poglądami i współpracy, 
która rzadziej jest początkiem 
konfliktów. Cenię ich poczucie 
humoru, kreatywność i nie-
standardowe odpowiedzi.  

Jak Pani wspomina swoją 
polonistkę? 
Bardzo się jej bałam. Pamię-

tam lekcję, na której zapytała 
mnie o życie i twórczość A. F. 
Modrzewskiego. Byłam dobrze 
przygotowana, ale gdy skończy-
łam odpowiadać usłyszałam: 
wstęp dobry, proszę dalej. Mó-
wiła: na piątkę umie Pan Bóg, 
na czwórkę ja, a ty najwyżej 
na tróję. Wtedy przestałam lubić 
język polski. Na szczęście potem 
przyszła inna polonistka. Nau-
czycielką chciałam być od dzie-

cka. Robiłam dzienniki z zeszy-
tów,  sprawdzałam w nich obec-
ność moim koleżankom i kole-
gom, wpisywałam oceny. 

Co oznacza dla Pani wyróż-
nienie w naszym plebiscycie? 
To wyróżnienie najcenniej-

sze z możliwych, ponieważ 
przyznawane przez uczniów 
i ich rodziców. Cieszę się, że je-
stem postrzegana nie tylko ja-
ko specjalista w swojej dziedzi-
nie, ale też jako przewodnik 
i doradca ucznia.  

Czuje się Pani spełniona jako 
nauczyciel? 
Myślę, że wszystko najlep-

sze jeszcze przede mną 
i przed moimi uczniami. 
Mam wiele pomysłów i pla-
nów. Każdy uczeń jest nie-
powtarzalną indywidualnoś-
cią i niesie ze sobą nowe wyz-
wania. A nauczyciel jest jak 
aktor, tyle że aktor 
ma dziesiątki prób przed wy-
stępem, a nauczyciel ma sa-
me występy i ani  jednej pró-
by.

Aneta Owczarek: – To wyróżnienie najcenniejsze z możliwych, 
ponieważ przyznawane przez uczniów i ich rodziców
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IV miejsce 

Rozmowa z Jolantą Szymbor-
ską, nauczycielką matematyki 
w Gimnazjum nr 1 w Konstan-
tynowie Łódzkim. 

Co oznacza dla Pani nomi-
nacja w plebiscycie? 
Nominacja była zaskocze-

niem, a otrzymana liczba gło-
sów mnie zadziwiła. To wy-
jątkowe wyróżnienie, ponie-
waż dotyczy tego, jak moją 
pracę odbierają uczniowie. 
Bardzo ważne jest, aby zdo-

być ich zaufanie. Wiem, że 
głosowali również absolwen-
ci szkoły. To dla mnie ogrom-
na satysfakcja. 

Zawsze chciała Pani zostać 
nauczycielem? 
Początkowo chciałam być 

lekarzem. Wybór matematyki 
zasugerował mi tata, nauczy-
ciel fizyki. Pochodzę z typo-
wo nauczycielskiej rodziny – 
moja mama również uczyła 
w szkole. Po liceum wybra-
łam studia matematyczne ze 
specjalnością nauczycielską.

Jolanta Szymborska 
z Konstantynowa Łódzkiego
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W szkole czuję się, jak w domu
V miejsce 

Dawid Derach, nauczyciel ma-
tematyki oraz informatyki 
w Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Brzustowie . Tytuł  Nau-
czyciela na Medal traktuje jako  
wielki zaszczyt i docenienie 
swojej pracy. 

Dlaczego wybrał Pan zawód 
nauczyciela? 
Do zawodu nauczyciela za-

inspirowali mnie moi nauczy-
ciele z gimnazjum. Matematy-
ka była od zawsze moją pasją, 
więc podjąłem studia na tym 

kierunku z przygotowaniem 
pedagogicznym i dziś mogę 
pracować w moim wymarzo-
nym zawodzie. 

Co daje Panu największą sa-
tysfakcję w pracy z młodzie-
żą? 
Uwielbiam pracować 

z dziećmi. Ich pomysły, zainte-
resowania oraz postrzeganie 
świata, to dla mnie inspiracja. 
Każdy dzień w szkole jest inny 
i przynosi wiele niespodzia-
nek, poza tym cieszę się, że 
pracuję w takiej szkole, w któ-
rej czuję się, jak w domu...

Dawid Derach nauczycielem 
jest od pięciu lat

AR
CH

IW
U

M
 P

RY
W

AT
N

E

NAUCZYCIEL KLAS IV–VIII I GIMNAZJUM – WOJEWÓDZTWO



a04 Dziennik Łódzki 
Sobota, 19.01.2019

Praca z młodzieżą jest jak 
powiew świeżego powietrza
I miejsce 

Rozmowa z Mileną Koprow-
ską, nauczycielką biologii w 
Publicznym Liceum Ogólno-
kształcącym Uniwersytetu 
Łódzkiego. 

Uczniowie przyznali Pani 
medal. Jak Pani myśli, za co 
najbardziej Panią cenią?  
Myślę, że za moją pasję. 

Ucznia można nauczyć cze-
goś tylko wtedy, kiedy uda się 
go pociągnąć za swoim to-
kiem myślenia. I chyba od-
niosłam sukces – często sły-
szę, że już nie wyobrażają so-
bie życia bez biologii. Poza 
tym, ten przedmiot dotyka 
różnych problemów życio-
wych, o których uczniowie 
nie rozmawiają pewnie nawet 
w domu z rodzicami. 

Praca w szkole, z dorastają-
cą młodzieżą chyba nie jest 
łatwa… 
Po 25 latach pracy ze stu-

dentami, zajęcia z młodzieżą 
to dla mnie, jak złapanie wia-
tru w żagle. Nie są zmaniero-
wani i chociaż to młodzi do-
rośli, mają w sobie jeszcze 

świeżość i naiwność dziecka. 
Kombinują, próbują łamać 
zasady, a rolą nauczyciela jest 
postawić granice. Praca z ta-
kimi młodymi umysłami 
i wyzwania, jakie ze sobą nie-
sie, jest wspaniała.  

Zawsze chciała Pani uczyć? 
Biologia jest moim ży-

ciem, wiedziałam to 
od siódmej klasy szkoły 
podstawowej. To była zasłu-
ga pani profesor – bardzo 

wymagającej i zaangażowa-
nej – którą uwielbiałam. Ale 
nie myślałam o tym, żeby 
uczyć. Zawsze kochałam 
zwierzęta. W młodości, 
przynosiłam do mieszkania 
wszystkie znajdy, które po-
trzebowały pomocy, leczy-
łam je a potem wypuszcza-
łam do ich naturalnego śro-
dowiska. Przez moment 
chciałam iść na weterynarię, 
ale zdecydowałam, że zosta-
nę biologiem.

Doceniona przez rodziców i uczniów

Milena Koprowska: – Ucznia można nauczyć czegoś tylko 
wtedy, kiedy uda się go pociągnąć za swoim tokiem myślenia
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Najważniejsze wyróżnienie 
w blisko 30-letniej karierze
II miejsce 

Rozmowa z Markiem Leszczyń-
skim, nauczycielem Zespołu 
Szkół w Działoszynie. 

Nauczyciel na Medal to… 
Nauczyciel na Medal to ty-

tuł, o którym marzy każdy 
nauczyciel. Jest to największe 
wyróżnienie oraz zaszczyt, 
który może spotkać pedagoga, 
w dodatku nadany przez oso-
by, dla których poświęca on 
swoją energię, pasję i często 
swój wolny czas – przez ucz-
niów oraz ich rodziców. Taka 
osoba potrafi połączyć przyja-
cielskie stosunki z szacunkiem 
i autorytetem u swoich wycho-
wanków. Traktuje każdą kolej-
ną lekcję nie jak rutynę, lecz ja-
ko miejsce na dyskusję, w trak-
cie której zarówno on sam, jak 
i uczniowie poszerzą swoje ho-
ryzonty i uczą się od siebie 
nawzajem. Nauczyciel na Me-
dal pracuje przez całą dobę. 

Co oznacza dla Pana to zasz-
czytne wyróżnienie? 
Tytuł wicemistrza woje-

wództwa w plebiscycie Nauczy-
ciel na Medal to dla mnie naj-

ważniejsze wyróżnienie w mo-
jej niemalże 30-letniej karierze 
dydaktycznej. Jest to nagroda 
rekompensująca codzienne 
trudności związane z zawodem 
nauczyciela szkół ponadgimna-
zjalnych, ale również przypomi-
nająca o tym, że moja praca nie 
idzie na marne i ciągle mam dla 
kogo pracować, czego dowo-
dem są głosy oddane przez ucz-
niów Zespołu Szkół im. Marii 
Skłodowskiej-Curie 
w Działoszynie na moją osobę. 

Jak odpoczywa Pan po pra-
cy? 
Mam wiele zainteresowań 

związanych ze sportem. Wie-
le czasu pochłania mi pielęg-
nowanie wraz z moją żoną, 
kwiatów, krzewów i drzew 
w ogrodzie. Pielęgnuję swoje 
700-litrowe akwarium holen-
derskie z dyskowcami. Jed-
nak najlepszym odpoczyn-
kiem jest dla mnie czas spę-
dzony z moją kochaną rodzi-
ną.

– Zdanie moich wychowanków zawsze jest dla mnie 
najważniejsze – mówi Marek Leszczyński
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Dla swoich uczniów 
jest nauczycielem stulecia
III miejsce 

Renata Kasiewicz, od 4 lat nau-
czyciel historii i wiedzy o społe-
czeństwie w  Gastronomiku, 
czyli ZSP nr 2 w Tomaszowie. 
Początkowo zainteresowana 
była prawem, ale to historia sta-
ła się jej pasją i teraz rozwija ją 
także w swoich uczniach. 

Spodziewała się Pani wygra-
nej w plebiscycie na tak wy-
sokim miejscu w wojewódz-
twie?  
Nie, nie spodziewałam się 

wygranej. Już sama nominacja 
była dla mnie miłym zaskocze-
niem i wyróżnieniem. W paź-
dzierniku ubiegłego roku 
na lekcji jeden z moich ucz-
niów wypowiedział słowa ,,że 
dla nas jest Pani nauczycielem 
stulecia”. Słowa te sprawiły mi 
ogromną przyjemność i ra-
dość, później dowiedziałam się 
o nominacji.  

Nie wszystkich interesuje hi-
storia. Ma Pani sposoby, by 
zaciekawić nią uczniów?  
Przede wszystkim staram 

się stosować aktywizujące me-
tody nauczania. Mobilizuję 
uczniów do działania. Zawsze 

staram się również przekazać 
najważniejsze fakty i informa-
cje, mówić w taki sposób, żeby 
młodzież zrozumiała przekaz. 
Zawsze pytam, czy przedsta-
wione fakty są zrozumiałe, 
chcę dotrzeć do każdego ucz-
nia. 

Co najbardziej ceni sobie Pa-
ni w swojej pracy? 
Sądzę, że zawód nauczycie-

la to misja. Dla mnie przede 
wszystkim jest to pasja, lubię 
współpracę z młodzieżą. Mam 

satysfakcję, gdy widzę, że dzię-
ki mnie uczniowie nabywają 
wiedzę i nowe umiejętności, 
poznają siebie i swoje możli-
wości. Czasami młodzież przy-
chodzi z problemami, bądź 
prosi o poradę albo też chce 
porozmawiać. Zawsze dla nich 
znajduję czas, a młodzież to 
docenia i odwzajemnia sza-
cunkiem i zaufaniem. Czasami 
po latach dowiaduję się, że to 
dzięki mnie polubili historię 
i to chyba jest najcenniejsze 
w tym zawodzie.

Tytuł Nauczyciela na Medal dla Renaty Kasiewicz, to wielkie 
wyróżnienie, docenienie pracy i poświęcenia w nauczaniu
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IV miejsce 

Olga Kwapisz-Wojda jest nau-
czycielem przedmiotów za-
wodowych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Łowiczu. Jest pedagogiem 
lubianym przez młodzież 
szkolną. 

Jak odebrała Pani swoje 
zwycięstwo w powiato-
wym etapie naszego ple-
biscytu w kategorii Nau-
czycieli Szkół Ponadpod-
stawowych oraz wysoką 

pozycję w finale woje-
wódzkim?  
Sam fakt zgłoszenia mojej 

kandydatury do plebiscytu 
przez rodziców i uczniów był 
dla mnie ogromnym sukce-
sem, a zarazem miłym zasko-
czeniem, gdyż uczę przed-
miotów zawodowych w ma-
łych liczebnie klasach. Wie-
rzę, że osiągnięte wyniki są 
efektem mojej dobrej pracy, 
która przynosi mi tyle radoś-
ci. Czwarta lokata w woje-
wództwie jest dla mnie saty-
sfakcjonująca.

Olga Kwapisz-Wojda 
jest nauczycielem w ZSP nr 2
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Zrozumieć, zaciekawić i wymagać
V miejsce 

Julita Furczyńska ukończyła 
filologię polską oraz informa-
tykę finansowo-bankową. 
Po studiach rozpoczęła pracę 
w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Praktycznego 
w Bujnach, gdzie obecnie uczy 
języka polskiego i jest też eg-
zaminatorem maturalnym.  

Jest Pani wymagająca? 
Przyznaję, że tak, ale jed-

nocześnie mam wiele wyro-
zumiałości dla różnych sytua-
cji i zawirowań życiowych 

uczniów. To dorastające oso-
by, ich emocje często przekła-
dają się na wyniki w nauce, 
trzeba to zrozumieć. Staram 
się skupić na tym, by ucznio-
wie chcieli słuchać i chcieli 
zrozumieć, a nade wszystko 
czytali, nie korzystali z opra-
cowań. Najważniejsze, by 
wynieśli z lekcji jak najwięcej. 

A jaka jest Pani prywatnie?  
Dużo czytam, szczególnie 

literaturę francuską. Wraz 
z mężem i synkiem uwielbia-
my ponadto wycieczki do cie-
kawych miejsc w Polsce.

Julita Furczyńska uczy języka 
polskiego w ZSCKP w Bujnach 
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Lubię się dzielić swoją 
wiedzą ze studentami 
II miejsce 

Rozmowa z dr Grażyną Cęcelek, 
pracownikiem Instytutu Nauk 
Społecznych na kierunku peda-
gogika  Wydziału Ekonomii i Ad-
ministracji Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Skier-
niewicach. 

Była Pani zaskoczona 
i wzruszona nominacją? 
Dokładnie. Myślę jednak, 

że taka nominacja należy się 
wielu nauczycielom z naszej 
uczelni. Dziękuję za nomina-
cję i głosy. Bardzo to doce-
niam. Będę się starała coraz 
lepiej realizować swoją rolę. 

Jak Pani się wydaje, dlacze-
go studenci oddawali na Pa-
nią swoje głosy?  
Nie wiem, ale bardzo mnie 

to cieszy (śmiech). Sama się 
nad tym zastanawiam. Praca 
stanowi dla mnie pasję. Stu-
denci potrafią to docenić. Sta-
ram się być autentyczna. Wy-
daje mi się, że jestem osobą 
otwartą i lubię się dzielić swo-
ją wiedzą. Zajmuję się kształ-
ceniem nauczycieli. To bardzo 
ważne zadanie, żeby doceniać 

i odkrywać potencjał ludzi, 
którzy będą uczyć kolejne po-
kolenia. Staram się zaszcze-
piać wiedzę i wzbudzać zain-
teresowania. Lubię współpra-
cować ze studentami. 

Co radziłaby Pani młodym 
nauczycielom i wykładow-
com? 
Jest to praca, w której nale-

ży ustalać jasno zasady ze stu-
dentami, być otwartym, bar-
dzo pomocnym, szczerym, 
ale również konsekwentym 
i wymagającym. Należy rów-

nież traktować wszystkich 
jednakowo. Nie można robić 
wyjątków. Nie powinniśmy 
nikogo naśladować. Nauczy-
ciel akademicki może czuć 
na sobie ciężar wszechwiedzy 
i czasami jest to nie 
do udźwignięcia. Studenci 
bardzo dużo wiedzą i są bar-
dzo kreatywni. Nie powinni-
śmy się bać przyznać do tego, 
że czegoś nie wiemy, bo to nie 
zniszczy naszego autorytetu. 
Jest to wspólny proces dosko-
nalenia naszego wspólnego 
warsztatu pracy.

Dr Grażyna Cęcelek zdobyła 1.405 głosów w naszym plebiscycie 
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Wielu moich studentów 
to dzisiaj koledzy po fachu
III miejsce 

Rozmowa z dr Agatą Koło-
dziejską, wykładowcą prawa 
w Społecznej Akademii Nauk 
w Łodzi. 

Czy nominacja w plebiscy-
cie zaskoczyła Panią? 
Tak, oczywiście było to za-

skoczenie, ale jednocześnie 
poczucie niesamowitego wy-
różnienia.  

W nauczaniu prawa jest 
chyba niewiele miejsca 
na kreatywność. Jak udaje 
się Pani zainteresować stu-
dentów zajęciami? 
Każdy wykład jest inny, 

wyjątkowy, niepowtarzalny. 
Przynosi nowe wyzwania, 
czasem problemy. Jednak 
otwarty umysł i serce pozwa-
la sprostać wymaganiom już 
dorosłych ludzi. Na prawie 
zajęcia są prowadzone meto-
dą dydaktyczno-praktyczną. 
Rozwiązujemy kazusy praw-
ne, dokonujemy interpretacji 
i wykładni przepisów, dlatego 
studenci zapewne się nie nu-
dzą. Ogromną satysfakcję 
sprawia mi poczucie wypro-

mowania wielu wspaniałych 
ludzi, prawników 
i administratywistów. Jestem 
z nich bardzo dumna, spoty-
kając ich niejednokrotnie 
po latach w różnych sytua-
cjach zawodowych. 

Dlaczego wybrała Pani taki 
zawód? 
Od blisko 15 lat pracuję 

w szkolnictwie wyższym 
i zajmuję się nauczaniem 
przedmiotów prawniczych. 
Oprócz działalności akade-

mickiej jestem prawnikiem- 
-praktykiem. Od najmłod-
szych lat miałam dużo do po-
wiedzenia, a w rodzinie mó-
wiono, że kiedyś zapewne 
zostanę adwokatem i tak się 
stało, całkiem naturalnie. 

Złota rada dla początkują-
cych wykładowców? 
Życzliwość, uważne słu-

chanie, poszerzanie horyzon-
tów, zrozumienie, dojrzałość 
myśli i emocji. Wykonywanie 
swojej pracy z pasją.

Dr Agata Kołodziejska: – Każdy wykład jest inny, wyjątkowy, 
niepowtarzalny. Przynosi nowe wyzwania, czasem problemy
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PROMOCJA Q901707490A

Dzień Babci i Dziadka z Dziennikiem

 Q901707490A Q901707490A Q901707490A

Dziennik Łódzki z książką. Bez wychodzenia z domu
Z okazji zbliżającego się święta Babci i Dziadka
spraw bliskim miłą niespodziankę.
Zamów prenumeratę Dziennika Łódzkiego 
z bezpłatną dostawą do domu 
i książką w prezencie.

Tel. 42 715 80 68 Biuro Prenumeraty czynne: pon. – pt. w godz. 8-16

PROMOCJA OBOWIĄZUJE DO 25.01.2019 ROKU. 
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I miejsce 

Rozmowa z dyr. Haliną Sypką, 
dyrektorem Szkoły Podsta-
wowej nr 6 im. Jana Kocha-
nowskiego w Zgierzu. 

W głosowaniu Czytelników 
łódzkiej prasy, otrzymując 
ponad pół tysiąca głosów, 
zostaliście Szkołą Roku 
2018. Jak przyjęte zostało 
przez uczniów i nauczycieli 
to wyróżnienie?  
Reakcja naszej wspólnoty 

szkolnej była fantastyczna. 
Jako dyrektor dosłownie zo-
stałam zasypana gratulacja-
mi. SMS-y, wiadomości, ko-
mentarze na naszym 
fanpage’u, udostępnianie tej 
wspaniałej nowiny pokazały, 
jak ważną rolę w życiu, nie 
tylko młodego człowieka, ale 
i jego rodzica, pełni szkoła. 
Nie ukrywam, że dużą ra-
dość i satysfakcję sprawiły 
mi gratulacje dyrektorów 
i nauczycieli innych 
zgierskich szkół. 

Tytuł Szkoły Roku pięknie 
wpisuje się w zbliżające się 
stulecie placówki. W jakich 
formach szkoła funkcjono-
wała wcześniej? 

Szkoła powstała w 1919 ro-
ku jako Szkoła Ćwiczeń 
przy Żeńskim Seminarium 
Nauczycielskim, a po II woj-
nie światowej została prze-
kształcona w Szkołę Podsta-
wową nr 6. W roku 1999 
w wyniku reformy utworzo-
no Gimnazjum Nr 2, któremu 
w 2007 roku nadano imię Ja-
na Kochanowskiego. W roku 
2009 powstała klasa dwuję-
zyczna z językiem angiel-
skim, a w 2015 klasa sportowa 
o profilu piłka nożna. W 2017 
roku przyszła kolejna reforma 
oświaty i obecnie jesteśmy 
Szkołą Podstawową nr 6 im. 
Jana Kochanowskiego 
w Zgierzu z Oddziałami Dwu-
języcznymi i Oddziałami 
Sportowymi. Po drodze mieli-
śmy kilku patronów, zmienia-
liśmy siedzibę, dziś mieścimy 
się w pięknie odnowionym, 
po termomodernizacji bu-
dynku przy 3 Maja 46a. 

Jak jest i jak będzie fetowa-
ny jubileusz?  
Nasza absolwentka, Pauli-

na Zarzycka już zaprojekto-
wała kalendarze z historycz-
nymi zdjęciami szkoły. 
Wkrótce będzie gotowy nasz 
nowy sztandar, którego pro-

jekt stworzył  grafik, pan Da-
riusz Sujecki. Powstanie Wir-
tualna Izba Pamięci i kapsuła 
czasu, w której zachowamy 
przesłanie dla przyszłych po-
koleń naszej szkoły. Warto 
będzie również przeczytać 
broszurkę zatytułowa-
ną „Szkoła łączy pokolenia”, 
w której zostaną zawarte bio-
gramy i wspomnienia nau-
czycieli i absolwentów SP6. 
Słowem – będzie się działo!  

Uczestniczycie w projekcie 
unijnym „Erasmus +” 

„Szkoła Podstawowa nr 6 
w Zgierzu  –  miejsce, gdzie 
pasja spotyka się z do-
świadczeniem”. Czym on 
owocuje? 
To projekt, którego założe-

niem była mobilność eduka-
cyjna kadry nauczycielskiej 
naszej szkoły. Nauczyciele 
uczestniczyli w międzynaro-
dowych szkoleniach w Portu-
galii, Czechach, Niemczech 
i Szwajcarii oraz w mobilnoś-
ci typu Jobshadowing, pole-
gającej na obserwacji pracy 
nauczycieli i uczniów w Por-

tugalii i Danii. Poznaliśmy no-
woczesne metody nauczania 
z wykorzystaniem zasobów 
internetowych, nowych tech-
nologii oraz metody edukacji 
poza murami szkoły. Teraz 
doświadczenia i wiedzę prze-
kazujemy pozostałym nau-
czycielom naszej szkoły, pro-
wadząc lekcje otwarte, two-
rząc „bank nowych metod”.  

Realizujecie także projekty 
we współpracy z Woje-
wódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi. 
Który z nich wydaje się Pa-
ni najciekawszy? 
Działania proponowane 

przez WFOŚiGW mnie, biolo-
gowi, są szczególnie bliskie. 
Zrealizowaliśmy do tej pory 
trzy projekty. Dwa z nich: 
„Gimnazjum nr 2 wędruje 
szlakiem Centrów Edukacji 
Ekologicznej” i „W poszuki-
waniu źródeł czystej energii” 
polegały na przygotowaniu 
i zorganizowaniu wycieczek 
dla uczniów, konkursów 
i warsztatów oraz wykonaniu 
pomocy dydaktycznych i ma-
teriałów promocyjnych. Trze-
ci projekt „Moja wymarzona 
ekopracownia” pozwolił 

stworzyć nowoczesną, boga-
to wyposażoną pracownię 
biologiczną. Każdy z nich 
wniósł inną wartość. 

Z wiosną ruszy kolejna re-
krutacja do Waszej placów-
ki. Czym będziecie zachę-
cać kandydatów, by wybra-
li zgierską „szóstkę”? 
Proponujemy kandydatom 
ciekawą ośmioletnią przy-
godę pod okiem naprawdę 
profesjonalnego zespołu 
nauczycieli. Duży nacisk 
kładziemy na relację z ro-
dzicami. Jesteśmy szkołą 
o profilu językowym 
i sportowym, dlatego my-
ślę, że każdy znajdzie u nas 
coś dla siebie. Proponuje-
my koła przedmiotowe, 
warsztaty językowe i wy-
miany zagraniczne. Zapra-
szamy 7 marca bieżącego 
roku na dni otwarte 
i do obserwowania na-
szych dokonań na stronie 
internetowej: 
http://www.sp6.mia-
sto.zgierz.pl/ oraz polubie-
nia naszego fanpage’a. 
Mam nadzieję, że otrzyma-
ny tytuł Szkoła Roku 2018 
będzie dla naszej placówki 
dodatkową reklamą.

Szkoła kierowana przez dyr. Halinę Sypkę otrzymała tytuł 
Szkoły Roku województwa łódzkiego 
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W zielonym zakątku Retkini 
rosną wielkie umysły
II miejsce 

Rozmowa z Izabellą Jarmicką, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
Łódzkiego Stowarzyszenia 
Oświatowego. 

Dlaczego warto uczyć się 
w Szkole ŁSO? 
Od początku wnikliwie po-

znajemy możliwości intelek-
tualne, ruchowe, osobowoś-
ciowe uczniów. Nauczyciele 
pogłębiają i zachęcają do roz-
szerzania ich zainteresowań                                 
i umiejętności. Ważna jest dla 
nas współpraca z rodzicami – 
szczerze rozmawiamy, prze-
kazujemy wiadomości o suk-
cesach i porażkach. Niewielka 
liczba uczniów w klasach poz-
wala na indywidualną pracę 
zarówno z dzieckiem słab-
szym, jak i z wybitnym.  

Jak szkoła wpływa 
na kształtowanie zaintere-
sowań dziecka? 
Stawiamy na czytelnictwo 

– od lat rodzice czytają dzie-
ciom, uczniowie starsi – 
młodszym, organizujemy pre-
zentacje książek, konkursy 
czytelnicze. Zapraszamy 
do szkoły ciekawych ludzi, 

którzy opowiadają o swojej 
pracy. Chodzimy na spotkania 
z filmowcami, sportowcami, 
dziennikarzami. Uczniowie 
uczestniczą w zajęciach 
na łódzkich uczelniach.  

Które zajęcia rozwijają kre-
atywność uczniów? 
Niezwykle cenne są zajęcia 

teatralne w klasach I–III, kon-
tynuowane w klasach star-
szych w formie koła teatralne-
go. Są rozwijające, kreatywne 
a ich niezaprzeczalną wartoś-

cią jest jednoczenie rodzin 
podczas spotkań z okazji Dnia 
Rodziny a nawet występów 
pozaszkolnych. 

Największy sukces szkoły 
to… 
Nasi uczniowie mają do-

skonałe wyniki na egzami-
nach i są gotowi kontynuować 
naukę w najlepszych liceach. 
Są wśród nich laureaci presti-
żowych konkursów fotogra-
ficznych, literackich, języko-
wych i matematycznych.

Izabella Jarmicka: – Myślę, że przez ponad 25 lat istnienia 
wypracowaliśmy sobie dobrą opinię 
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Rozdawaliśmy karteczki 
z napisem „Głosuj na nas”
III miejsce 

Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Głuchowie zajął trzecie 
miejsce w plebiscycie. Szkoła 
zdobyła aż 395 głosów. Ro-
zmowa z Katarzyną Jochym, 
dyrektorką placówki. 

Szkoła zajęła trzecie miej-
sce w plebiscycie, ponie-
waż zebrała bardzo dużą 
liczbę głosów. Jak społecz-
ność szkoły przyjęła tę wia-
domość? 
Jesteśmy bardzo zadowo-

leni, ponieważ jesteśmy bar-
dzo małą szkołą. Mamy 109 
uczniów. Startowaliśmy 
w tym plebiscycie na równi ze 
szkołami łódzkimi, więc jest 
to nie lada wyczyn dla naszej 
placówki. Gdybyśmy liczyli te 
głosy procentowo w odniesie-
niu do liczby uczniów, nasz 
sukces byłby jeszcze większy. 

W ofercie szkoły znajdują 
się liceum  i technikum. 
W jakich zawodach kształci 
szkoła i jak wygląda 
zdawalność egzaminów za-
wodowych? 
Kształcimy w zawodach 

technik rolnik, technik me-

chanizacji rolnictwa 
i agrotroniki oraz technik ży-
wienia i usług gastronomicz-
nych. Uczniowie przychodzą 
do naszej szkoły, by zdobyć 
zawód. Promujemy edukację 
włączającą. Mamy duży pro-
cent uczniów z różnymi dy-
sfunkcjami, z orzeczeniami. 
Zdawalność jest zadowalają-
ca, bardzo często na poziomie 
100 proc. Prowadzimy także 
kwalifikacyjne kursy zawo-
dowe z taką samą 
zdawalnością.  

Ktobył najbardziej zaanga-
żowany w plebiscyt? 
W plebiscyt zaangażowani 

byli rodzice, przyjaciele szko-
ły. Rozdawaliśmy karteczki 
z napisem „Głosuj na nas” 
i udało się zebrać dużą licz-
bę głosów. Bardzo dziękuje-
my. Koordynatorką akcji była 
nasza nauczycielka, Sylwia 
Jasnowska-Pełka. To dzięki 
niej udało się uzyskać taki 
wynik. Jeszcze raz bardzo 
wszystkim dziękuję za odda-
ne głosy.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie zebrał 395 
głosów i zajął trzecie miejsce w plebiscycie
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W przeddzień jubileuszu stulecia...
SZKOŁA ROKU – WOJEWÓDZTWO
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NAUCZYCIEL KLAS I–III – POWIATY

Grażyna Kusiak, Łódź 
Nauczycielka z ponad 30-letnim doświad-
czeniem, od dzieciństwa chciała pracować 
w tym zawodzie. Jako nastolatka prowa-
dziła drużyny zuchowe i była wolonta-
riuszką w domach dziecka. Studiowała pe-
dagogikę na Uniwersytecie Łódzkim. Inte-
resuje się psychologią i coachingiem. Uwiel-
bia teatr, szanty w pubie Keja i podróże.
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Magdalena Amiłowska, 
Kutno 
Nauczyciel języka angielskiego 
w Zespole Szkół w Dąbrowicach. 
Jest to sumienny pegadog, w pełni 
oddany pracy, która przynosi  osiąg-
nięcia dydaktyczno-wychowaw-
cze.  Magdalena Amiłowska to nau-
czycielka z wieloletnim doświad-
czeniem. Lubiana wśród uczniów. 
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Katarzyna Pilarska , 
SP w Ochlach  
Katarzyna Pilarska wygrała w kate-
gorii I–III w powiecie łaskim. W za-
wodzie pracuje od 23 lat. Podkre-
śla, że kocha swoją pracę, bo kocha 
dzieci, a miłość do nich jest warun-
kiem pozostania w tym zawodzie. 
Dlatego na wszystkie dzieci zawsze 
patrzy z uśmiechem.
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Urszula  Andrysiak, 
Łęczyca 
Nauczyciel  w klasach  I–III w SP nr 3 
w Łęczycy. Pani Urszyla to pedagog 
z ogromnym stażem, uczy od 35 lat. 
– Ta praca jest moim powołaniem. 
W zawodzie nauczyciela trzeba 
mieć dużo cierpliwości, wyrozumia-
łości i uśmiechu. Bardzo dziękuję 
za oddane na mnie głosy – mówi.
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Alicja Muras, Błędów  
Pani Alicja od 1981 roku pracuje 
w Szkole Podstawowej w Błędowie 
w powiecie łowickim, gdzie uczy naj-
młodsze klasy. – Ten sukces jest dla 
mnie  miłym zaskoczeniem, gdyż je-
stem nauczycielką w szkole z terenu 
wiejskiego. Serdecznie dziękuję 
za oddane na mnie głosy, które mo-
tywują mnie do pracy – mówi.
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Ewa Szubert, Skoszewy 
Od 4 lat nauczycielka edukacji 
wczesnoszkolnej klas I–III w Szkole 
Podstawowej w Starych Skosze- 
wach; wcześniej przez 12 lat praco-
wała w łódzkim przedszkolu. 
W nauczaniu stara się trzymać za-
sad pedagogiki Marii Montessori. 
Inną jej pasją są wędrówki po gó-
rach. Jest mamą dwóch chłopców. 
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Sylwia Kurkowska, 
Opoczno 
Jest nauczycielem edukacji wczes-
noszkolnej klas I–III. Od 33 lat zwią-
zana jest z jedną szkołą, czyli Zespo-
łem Szkół Samorządowych nr 1 
w Opocznie. Jest zaskoczona 
i wzruszona wygraną w plebiscycie. 
Kocha swój zawód i z przyjemnoś-
cią zabiera pracę do domu. 
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Magdalena Furmanek, 
Pabianice 
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej 
w klasach I–III w SP nr 2 w Pabianicach. 
Stara się dostrzec w uczniach wartości 
pozytywne i pomóc w ich rozwoju, a jed-
nocześnie być konsekwentna i wymaga-
jąca. Ceni sobie zasadę „złotego środka”, 
czyli pyta, wymaga, ale czasami też od-
puszcza. 
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Regina Kapuścińska, 
 SP w Makowiskach 
Pracę pedagogiczną rozpoczęła 35 lat temu. 
Bardzo lubi to, co robi. Uważa, że dzieciaki 
w edukacji wczesnoszkolnej są bardzo 
szczere a za razem wdzięczne. Chyba właś-
nie dlatego zdecydowała się na pracę w tej 
grupie wiekowej. Jej pasją są dodatkowo za-
jęcia plastyczno-techniczne, które prowa-
dzi w ramach zajęć świetlicowych.
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Hanna Lodzińska, 
SP w Niemysłowie  
Hanna Lodzińska wygrała w kategorii nau-
czyciel klas I–III w powiecie poddębickim. 
Jest pedagogiem z wieloletnim doświad-
czeniem. 
W Niemysłowie zajmuje się kształceniem 
zintegrowanym, wychowaniem przed-
szkolnym. Prowadzi też terapię pedago-
giczną.
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Joanna Janiec, 
PSP w Strzelcach Małych  
Pani Joanna pracę w szkole rozpoczęła 
w 2001 roku. Początkowo pracowała 
w PSP w Przerębie i PSP w Dobrenicach. 
W PSP w Strzelcach Małych pracuje 
od 2003 roku. – Wybrałam ten zawód 
świadomie i cieszę się, że robię to, co lu-
bię i o czym marzyłam od dziecka – 
mówi.
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Alina Kęska, 
Rawa Mazowiecka  
Nauczycielka klas I–III w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Rawie Mazowieckiej. – Nie spo-
dziewałam się wygranej, ale jest mi bardzo 
miło – mówi. – To taka nagroda z zewnątrz, 
od rodziców i uczniów, więc tym bardziej 
cenna. Narzeka się na rodziców, że są rosz-
czeniowi – ja tego nigdy nie doświadczy-
łam.
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Anna Bartnicka, 
SP 10 w Sieradzu   
Anna Bartnicka wygrała w katego-
rii nauczyciel klas I–III w powiecie 
sieradzkim. Nauczycielką jest 
od 33 lat. Od początku pracuje 
w Szkole Podstawowej nr 10 im. 
Bolesława Zwolińskiego w Siera-
dzu. Od dzieciństwa marzyła, by 
uczyć dzieci. Praca daje jej 
ogromną satysfakcję. 
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Sylwia Babicka- 
-Lenarczyk, Tomaszów 
Jest nauczycielem edukacji wczes-
noszkolnej w Szkole Podstawowej nr 
13 w Tomaszowie Mazowieckim. Jest 
nauczycielem od 23 lat. Początkowo 
uczyła wychowania fizycznego. Lubi 
aktywną naukę, organizuje wiele wy-
cieczek, czy spotkań z ciekawymi 
ludźmi. Jest wdzięczna rodzicom 
za zaufanie i docenienie jej pracy.
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Maja Jastrzębska, 
 SP nr 5 w Wieluniu 
Jako nauczyciel pracuje 10 lat. 
W SP nr 5 (wcześniej Gimnazjum 
nr 3) jest zatrudniona od 4 lat. Pra-
cuje jako nauczyciel wspomaga-
jący.  Poza SP nr 5 pracuje również 
w Szkole dla Dorosłych „Edukator” 
w Wieluniu, gdzie jest nauczycie-
lem przedmiotów ekonomicz-
nych.
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Zofia Olek,  
SP w Bolesławcu 
– Nie zamieniłabym się na inną pracę. 
Pracuję w zawodzie od 35 lat  – mówi. 
– Cieszę się, że wciąż mam nowe po-
mysły, entuzjazm, że nie popadam 
w rutynę. Dzieci są super.Przyjmując 
je w klasie pierwszej rozpoczynam 
przygodę, która trwa 3 lata . Poprzez 
kontakt z dziećmi zdobywam zaufa-
nie rodziców, co jest dla mnie ważne. 

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 P
RY

W
AT

N
E

Beata Skrzypczyńska, 
ZSPiP w  Czechach  
Beata Skrzypczyńska jest nauczy-
cielką klas I–III w Zespole Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola w Cze-
chach. W swojej kategorii wygrała 
w powiecie zduńskowolskim. Pod-
kreśla, że wynik, jaki osiągnęła jest 
dowodem na to, że jej praca i zaan-
gażowanie są doceniane. Z dziećmi 
pracuje już blisko 30 lat. 
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Małgorzata Pięta, 
Ozorków  
Uczy w szkole od 26 lat i nie zamie-
niłaby tej pracy na inną. To mama, 
również nauczycielka, była dla niej 
autorytetem. Fascynuje ją prze-
miana z niepewnego pierwszaka 
w dzielnego i samodzielnego ucz-
nia. Wolny czas spędza aktywnie, 
na spotkaniach z przyjaciółmi i po-
dróżach.
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Łukasz Misztela, Piotrków 
Nauczyciel klas I–III oraz plastyki i muzyki 
w Szkole Podstawowej we Włodzimierzo-
wie.  Swoim uczniom chce przede wszyst-
kim oprócz wiedzy przekazać zaangażo-
wanie w rozwój – stąd prowadzi w podsta-
wówce różnorodne zajęcia pozalekcyjne 
i warsztaty m.in. naukę gry na instrumen-
tach, zajęcia wokalne, kółko teatralne.
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Justyna Lorenc-Kowalska, 
Skierniewice  
Nauczyciel klas I–III w Szkole Podstawowej 
nr 4 w Skierniewicach. Bardzo lubiana 
przez uczniów, a także ich rodziców, któ-
rzy na wieść o wygranej przygotowali jej 
piękną niespodziankę: zajechali przed dom 
i puścili piosenkę „We are the champions”. 
Zawsze uśmiechnięta i spokojna. 
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Magdalena Frątczak, 
Bełchatów 
Od dziesięciu lat jest nauczycielką klas I–III 
szkoły podstawowej w Zespole Szkolno- 
-Przedszkolnym. Magdalena Frątczak nie 
została nauczycielką przez przypadek. De-
cyzja, aby w życiu zawodowym pójść właś-
nie tą drogą była poważnie przemyślana, 
ponieważ lubi pracę z dziećmi.
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Karol Turek, Brzeziny 
Od 4 lat nauczyciel edukacji wczesnoszkol-
nej w klasach I–III  w Szkole Podstawowej 
nr 1  w Brzezinach. Wcześniej przez cztery 
lata pracował w przedszkolu, gdzie był mę-
skim „rodzynkiem” na skalę województwa. 
Czynnie uprawia sport (piłkę nożną i jazdę 
na rowerze, bywa też w siłowni). Szczęśliwy 
mąż i ojciec 4-letniej córki.
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NAUCZYCIEL KLAS IV–VIII I GIMNAZJUM – POWIATY

Bartosz Pająk, Bogdanka  
Od 16 lat nauczyciel  języka polskiego 
w klasach IV–VIII w SP w Bogdance 
w powiecie brzezińskim. Ma dwie pa-
sje: nauczanie oraz góry (jest prze-
wodnikiem górskim). Stara się te pa-
sje połączyć, wyjeżdżając z dziećmi 
na wędrówki po górach. Wyróżnie-
nie w plebiscycie przyjął – jak nam 
powiedział  – z wdzięcznością i pokorą.

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 P
RY

W
AT

N
E

Joanna  Krysia, Kutno  
Nauczyciel  muzyki, plastyki, zajęć 
artystycznych oraz religii w Szkole 
Podstawowej  im. Władysława Rey-
monta w Gołębiewku. Dodatkowo 
przewodniczka gromady zuchów 
w Hufcu ZHP Kutno.  Pedagog z pa-
sją, wielkim zaangażowaniem. Cie-
szy się  sympatią wśród uczniów 
oraz kolegów i koleżanek  z pracy.
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Iwona Solecka, 
SP 4 w Łasku Kolumnie 
Iwona Solecka zwyciężyła w powie-
cie łaskim. Wygrała jednym punk-
tem z laureatką drugiego miejsca. 
Jest nauczycielką języka polskiego 
w Szkole Podstawowej nr 4 wcho-
dzącej w skład Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących im. Jana Paderew-
skiego w Łasku Kolumnie. 
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Zbigniew Antosiak,  
Łęczyca 
Nauczyciel wychowania fizycznego 
w Samorządowej Szkole Podstawo-
wej  w Topoli Królewskiej. W zawo-
dzie pracuje od 17 lat. – Nigdy nie my-
ślałem o zmianie pracy. Każdy dzień 
jest inny i chyba właśnie dlatego tak 
lubię moją pracę. Dobry kontakt 
z uczniami to podstawa – mówi. 
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Anna Kubel, Mysłaków  
Anna Kubel pracuje w Szkole Pod-
stawowej w Mysłakowie pod Łowi-
czem. – Jest mi bardzo miło, że 
do konkursu zgłosili mnie rodzice 
uczniów klasy IV, w której mam 
pierwsze w swojej karierze wycho-
wawstwo – mówi pani Ania. – Bar-
dzo się wzruszyłam, gdy od dzieci 
dostałam kwiaty za uzyskany wynik.
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Aneta Owczarek, 
Kurowice  
Nauczyciel języka polskiego, logo-
peda i trener technik pamięcio-
wych. Współautorka trzech ksią-
żek dla dzieci i młodzieży. Wolny 
czas spędza z rodziną i czytając 
książki. Jej pasją są podróże, po-
znawanie innych kultur i ciekawych 
miejsc.
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Łukasz Błotnicki, 
Opoczno  
Nauczyciel wychowania fizycznego 
w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Celestynowie w gm. Sławno. 
Od wielu lat promuje wśród swoich 
wychowanków zdrowy styl życia 
i zachęca do uprawiania sportu. 
Jego uczniowie zdobywają wyso-
kie nagrody w turniejach w kraju.
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Jolanta Szymborska, 
Konstantynów Łódzki  
Od 35 lat uczy matematyki w gim-
nazjum, szkole podstawowej i li-
ceum. Ma nadzieję, że przez lata 
pracy nie tylko „mówiła, wyjaśniała 
i demonstrowała, ale czasem rów-
nież ich inspirowała” (W.A. Ward). 
Zawsze lubiła uczyć się języka an-
gielskiego. 
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Łucja Krzak, 
SP nr 2 w Pajęcznie 
– Ten tytuł wiele dla mnie znaczy. 
Jest miłym dowodem sympatii 
i życzliwości od uczniów, ich rodzi-
ców i innych osób. Motywuje 
do dalszej pracy, daje pozytywną 
energię i zadowolenie – mówi Łu-
cja Krzak, która od 28 lat uczy ję-
zyka polskiego.
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Wioletta Rykowska, 
SP w  Poddębicach  
Wioletta Rykowska wygrała w swo-
jej kategorii w powiecie 
poddębickim. Uczy języka pol-
skiego w Szkole Podstawowej 
w Poddębicach. 5 stycznia minęło 
15 lat od kiedy pracuje jako nauczy-
cielka. Wygraną traktuje jako fanta-
styczny prezent na tę rocznicę.
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Marek Biesiada,  
PSP 1 w Radomsku  
Marek Biesiada jest obecnie dyrek-
torem PSP 1. Uczy historii, wiedzy 
o społeczeństwie i informatyki już 
od 12 lat. Jego zainteresowania po-
zaszkolne wiążą się z teatrem. Jest 
aktorem Teatru Źródło, prowadzi 
zajęcia teatralne. Udziela się rów-
nież w akcjach charytatywnych.
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Agata Mika, 
Rawa Mazowiecka  
Nauczycielka biologii i przyrody 
w Szkole Podstawowej nr 2 
w Rawie. Została nominowana 
w kategorii Nauczyciel Klas IV–VIII 
i Gimnazjum. – Ślicznie dziękuję 
za każdy oddany na mnie głos. My-
ślę, że głosowali na mnie rodzice 
moich uczniów – mówi pani Agata. 
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Monika  Ratajczyk, 
SP 10 w Sieradzu 
Monika Ratajczyk wygrała w powiecie sie-
radzkim. Od ukończenia studiów w 2007 
roku uczy języka angielskiego w Szkole 
Podstawowej nr 10 w Sieradzu. Zapewnia, 
że uczniów nie musi zachęcać do nauki, bo 
wiedzą, że znajomość języków obcych jest 
dziś bardzo potrzebna. 
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Dawid Derach 
Dawid Derach, nauczyciel informatyki i ma-
tematyki w Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Brzustowie w gm. Inowłódz. Laureat 
V miejsca w województwie łódzkim.  
Od 5 lat uczy informatyki uczniów klas 
od I do VIII. Jest młodym i aktywnym pe-
dagogiem, który zawsze śpieszy z pomocą, 
zarówno uczniom, jak i nauczycielom.
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Anna Bednarek-Bakota, 
SP nr 5 w Wieluniu  
Od 19 lat uczy języka polskiego w Szkole 
Podstawowej nr 5 w  Wieluniu. Anna Bed-
narek-Bakota jest cenionym wycho-
wawcą i organizatorem wielu imprez 
szkolnych. Jest również pomysło -
dawczynią Turnieju Piosenki „Absolutnie 
Wojciech Młynarski”.
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Michał Waloch, SP w Szadku 
Michał Waloch wygrał w powiecie 
zduńskowolskim. Jest nauczycielem od 4 
lat. Uczy wychowania fizycznego w Szkole 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Szadku. Żartuje, że lubi swoją pracę, bo 
przez kontakt z uczniami czuje się młod-
szy. Wynik w plebiscycie bardzo go ucie-
szył.
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Katarzyna Tołłoczko, Zgierz  
Od trzynastu lat nauczycielka klas IV–VIII 
w Szkole Podstawowej nr 4  w Zgierzu. 
Naucza przyrody, biologii, wychowania 
do życia w rodzinie. Jest wychowawcą 
oraz koordynatorem świetlicy środowi-
skowej. Jej pasja, którą stara się zarazić 
dzieci i młodzież, to zwierzęta i – szerzej – 
ekologia.
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Jacek Jędrzejczak, Łódź 
Nauczyciel z 37-letnim stażem pracy, od dziecka 
zafascynowany piłką nożną. Sport wypełnia jego 
życie, ale lubi też słuchać muzyki i spacerować 
po górach. Nigdy nie rozstaje się z aparatem foto-
graficznym, co dla niektórych uczniów bywa utra-
pieniem.
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Katarzyna Gruszczyńska, Piotrków  
W SP w Wolborzu uczy techniki i prowadzi zajęcia rewa-
lidacyjne. W zawodzie nauczyciela według niej najważ-
niejsza jest umiejętność słuchania dzieci.  Poszukuje no-
winek i rzeczy, które zainteresują uczniów. Jak przy-
znaje, sama często z dziećmi wychodzi poza program, 
bo takie wspólne zajęcia pokazują sens jej pracy.
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Joanna Jaworska-Cichal, Skierniewice  
Nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej 
nr 9 w Skierniewicach. W roku 2014 została Nauczy-
cielem Roku w plebiscycie organizowanym przez 
„Dziennik Łódzki” i Tygodnik „ITS”. Prywatnie żona 
i mama Tosi, jak podkreśla, z uczniami oraz ich rodzi-
cami zawsze miała i ma nadal bardzo dobry kontakt. 
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Monika Kaczorowska, Bełchatów 
Nauczycielka klas IV–VII oraz gimnazjum w tym 
zawodzie jest już od czternastu lat. Monika 
Kaczorowska jest wychowawcą w klasie 
integracyjnej VIId w Szkole Podstawowej nr 1. 
W jej rodzinie jest już wielu nauczycieli, a pani 
Monika z sukcesem kontynuuje tę tradycję.
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Arkadiusz Wolak, 
Brzeziny 
Nauczyciel w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Brzezinach. Od  
2010 r. naucza logistyki w technikum. 
Zachęca każdego ucznia do wyboru 
logistyki, która ze względu na  zna-
czenie dla gospodarki  zapewnia ab-
solwentom dobrą pracę. Wyróżnie-
nie go zaskoczyło, dziękuje za głosy.
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Anna Kmieć, Kutno  
Nauczycielka biologii. Zasila grono 
pedagogiczne w II Liceum Ogólno-
kształcącym im.Kasprowicza 
w Kutnie. Organizatorka wielu kon-
kursów biologicznych i  przyrodni-
czych. Autorka projektu „Czyste po-
wietrze dla Kutna – monitorowanie 
smogu w Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej”. 

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 P
RY

W
AT

N
E

Dariusz Zwierzak, 
ZSP 1 w Łasku  
Dariusz Zwierzak zwyciężył w po-
wiecie łaskim. Z zawodem nauczy-
ciela związany jest od 2001 roku. 
W Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Łasku, gdzie uczy języka an-
gielskiego pracuje od 2005 roku. 
Wygranej pod uwagę nie brał, ale 
jest to dla niego miłe wydarzenie.
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Adam Sas, Łęczyca  
Pan Adam od pięciu lat jest nauczy-
cielem przedmiotów zawodowych 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Łeczycy. Uczy młodzież 
grafiki komputerowej. – Cieszę się 
z wyróżnienia. Myślę, że wielką 
sztuką jest mieć dobry kontakt 
z uczniami. Ja mam go wręcz 
na stopie koleżeńskiej – mówi. 
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Olga Kwapisz-Wojda, 
Łowicz  
Pani Olga jest nauczycielem przed-
miotów zawodowych w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Łowiczu. Praca w szkole jest jej 
pasją, która doceniana jest nie tylko 
przez młodzież, ale także przez ro-
dziców uczniów oraz przełożonych 
nauczycielki z powiatowej szkoły.
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Monika Lepalczyk, 
Koluszki  
Od 16 lat nauczycielka przedmio-
tów ekonomicznych w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Koluszkach. Jest opiekunką sa-
morządu szkolnego. Bierze udział 
w projektach unijnych  organizowa-
nych we współpracy z Fundacją 
Rozwoju Przedsiębiorczości.
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Katarzyna Niewadzi, 
Opoczno 
Nauczyciel wychowania fizycznego 
w I LO im. Żeromskiego w Opocznie. 
Promuje zdrowy styl życia także 
poza lekcjami. Inicjatorka Maratonu 
Fitness, autorka choreografii do spek-
takli, angażuje się w organizację Ma-
ratonu po Ziemi Opoczyńskiej, do-
brze znanej już w Polsce imprezy.
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Magdalena Przygodzka-
-Wypych, Pabianice  
Nauczycielka języka angielskiego 
w I Liceum Ogólnokształcącym 
w Pabianicach, od 12 lat opiekunka 
samorządu szkolnego, obecnie 
także wychowawczyni  klasy matu-
ralnej. Uprawia bieganie (przygoto-
wuje się do półmaratonu), a w se-
zonie  jazdę na rowerze.
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Marek Leszczyński,  
ZS w Działoszynie 
W blisko 30-letniej karierze dydak-
tycznej pełnił funkcję wicedyrek-
tora i uczył przedmiotów zawodo-
wych. Obecnie uczy edukacji dla 
bezpieczeństwa. Prowadzi również 
lekcje wychowania fizycznego. 
W naszym konkursie zajął drugie 
miejsce w województwie.
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Beata Pokorska, 
LO w  Poddębicach  
Beata Pokorska zajęła pierwsze 
miejsce w powiecie poddębickim. 
Nauczycielką jest od 16 lat. W Li-
ceum Ogólnokształcącym 
w Poddębicach uczy chemii oraz 
edukacji dla bezpieczeństwa. No-
minacja i wygrana to dla niej miłe 
zaskoczenie. 
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Renata Langier, 
II LO w Radomsku  
– W zawodzie nauczyciela pracuję 
od 1995 roku, uczę chemii i pod-
staw przedsiębiorczości. Wykonuję 
pracę, którą lubię – mówi Renata 
Langier. Jak dodaje, jej hobby to 
czytanie książek, spotkania z przy-
jaciółmi. Lubi również działać 
charytatywnie.
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Joanna Kwiatkowska, 
Biała Rawska  
Nauczycielka historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych. Nominowana w ka-
tegorii Nauczyciel Szkół Ponadpod-
stawowych. – Przyznam szczerze, 
że o plebiscycie dowiedziałam się 
późno i nie walczyłam o głosy, ale 
i tak bardzo dziękuję – mówi. 
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Agata Przybylska, 
I LO w Sieradzu  
Agata Przybylska wygrała w powie-
cie sieradzkim. Z oświatą związana 
jest od 1996 roku. Uczy matema-
tyki w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Kazimierza Jagiellończyka. Pa-
sję do nauczania i matematyki 
odziedziczyła po mamie. Podkre-
śla, że na lekcjach jest wymagająca, 
ale uczniowie to doceniają.
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Renata Kasiewicz, 
Tomaszów Mazowiecki 
Od czterech lat nauczyciel historii 
w tomaszowskim Gastronomiku, 
czyli Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2. Uczy też wiedzy 
o społeczeństwie. Chciała studio-
wać prawo, ale to historia stała się 
jej życiową pasją. Zajęła także wy-
sokie, III miejsce w finale woje-
wódzkim naszego plebiscytu. 
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Irena Urbaniak, 
ZS nr 1 w Wieluniu 
– Nauczyciel na Medal to osoba 
z pasją, która ma kochać i rozumieć, 
służyć wiedzą i doświadczeniem – 
uważa Irena Urbaniak, która 
od 2007 roku uczy przedmiotów 
zawodowych na kierunku technik 
architektury krajobrazu. Po pracy 
odpoczywa, realizując swoje pasje 
w kontakcie z naturą.
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Andżelika Kretowicz,  
LO w Wieruszowie 
Nauczyciel historii i WOS, z wykształ-
cenia również polonista. W LO pracuje  
od 2008  r. Jest opiekunem jedynej 
szkolnej telewizji w powiecie – LO Wier 
TV. Telewizja ta ma na swoim koncie 
m.in. pełnometrażowy film o powie-
cie wieruszowskim oraz cykliczne od-
cinki promujące czytelnictwo, two-
rzone we współpracy z MGBP.
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Izabela Sikorska, 
ZSE w Zduńskiej Woli 
Izabela Sikorska wygrała w powie-
cie zduńskowolskim. Od 2002 
roku uczy języka angielskiego w Ze-
spole Szkół Elektronicznych 
w Zduńskiej Woli. Od 2015 roku zaj-
muje się także pisaniem projektów 
edukacyjnych, w ramach których 
nauczyciele uczestniczą w zagra-
nicznych kursach szkoleniowych.
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Marcin Michalski, 
ZS nr 1 w Zgierzu 
Nauczyciel języka angielskiego i wy-
chowawca w Zespole Szkół  nr 1  im. 
Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu. 

Milena Koprowska, Łódź  
Z wykształcenia neurobiolog. Od 7 lat uczy w liceum, 
wcześniej przez 25 lat prowadziła zajęcia dla studen-
tów. W wolnym czasie lubi czytać książki i pielęgnować 
swój miniogród botaniczny, który kwitnie przez cały 
rok, nawet zimą. Kiedy nie spędza czasu w ogrodzie, 
szydełkuje. 
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Julita Furczyńska, Piotrków  
Julita Furczyńska  w Zespole Szkół Centrum Kształce-
nia Praktycznego w Bujnach uczy języka polskiego i jest 
egzaminatorem maturalnym.  Przyznaje, że jest wy-
magająca, ale ma wiele wyrozumiałości dla różnych sy-
tuacji i zawirowań życiowych uczniów. Stara się skupić 
na tym, by uczniowie chcieli słuchać i chcieli zrozumieć.
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Anna Mucha, Skierniewice  
Nauczyciel  w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach. – 
Ogromnym zaskoczeniem, oczywiście pozytywnym, 
był fakt, że ktoś mnie do tego plebiscytu zgłosił – mówi.  
– Tym bardziej, że jestem nauczycielem przedmiotów 
żywieniowych, a nie ogólnokształcących. Bardzo się 
cieszę  z wygranej, aż brak mi słów! Dziękuję. 
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Joanna Kozioł, Bełchatów 
Nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie w Li-
ceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Władysława Bro-
niewskiego. Joanna Kozioł uczy od 2007 roku i pod-
kreśla, że są uczniowie, którzy z zainteresowaniem 
podchodzą do przedmiotów, których uczy, a z kolei 
niektórzy znacznie mniej się przykładają.
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SZKOŁA ROKU – POWIATY

SP Łódzkiego 
Stowarzyszenia 
Oświatowego 
Nauczyciele dbają o indywidualne 
postępy uczniów oraz pracę w at-
mosferze życzliwości i bezpieczeń-
stwa. Szkoła (jej dyrektor na zdję-
ciu) przywiązuje dużą uwagę 
do nauki języków obcych.
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SP w Ochlach  
Szkoła Podstawowa w Ochlach za-
jęła pierwsze miejsce w powiecie 
łaskim. Wchodzi w struktury Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Chociwiu. Działalność eduka-
cyjną datuje się na 1906 rok. W 1913 
roku powołana została Publiczna 
Szkoła Powszechna. W 1966 roku 
do użytku oddano nowy budynek. 
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SP nr 3 w Łęczycy 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łęczycy 
w ubiegłym roku obchodziła 60-le-
cie istnienia oraz 30-lecie nadania 
szkole imienia 25. Kaliskiej Dywizji 
Piechoty. Szkoła chce w sposób no-
woczesny przygotowywać ucz-
niów do dalszej nauki i dorosłego 
życia, pragnie rozwijać w nich kre-
atywność. 
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ZSP nr 2 w Łowiczu  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
2 Rolnicze Centrum Kształcenia Usta-
wicznego i Praktycznego  w Łowiczu 
w ostatnich latach stał się najpopu-
larniejszą placówką oświatową dla 
osób, które wybierają naukę w tech-
nikum. Szkołą, która powstała jako 
placówka rolnicza w 1925 roku, kie-
ruje Jerzy Zabost (na zdjęciu).
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I LO w Łowiczu 
I Liceum Ogólnokształące im. Józefa 
Chełmońskiego w Łowiczu należy 
do najstarszych szkół średnich 
w mieście nad Bzurą. Powiatowa pla-
cówka oświatowa, którą kieruje dy-
rektor Dorota Dziekanowska (na 
zdjęciu), jest chętnie wybierana przez 
młodzież, która chce być dobrze 
przygotowana  do studiowania.
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SP w Skoszewach Starych  
Historia szkoły sięga XVII w. – mieś-
ciła się w drewnianym, dwuizbowym 
budynku. Nowy budynek oddano 
do użytku w 1973 r. Było w nim 5 klas 
lekcyjnych. W 2005 r. dokonano 
ostatniej przebudowy szkoły. Obec-
nie SP dysponuje dobrze wyposażo-
nymi pracowniami, salą gimna-
styczną, a od  2006 r. przedszkolem.
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ZSS nr 1 w Opocznie  
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Opocznie. W skład szkoły wcho-
dzą Samorządowe Liceum Ogólno-
kształcące, jedno z najlepszych 
w powiecie i Szkoła Podstawowa. 
SLO co roku zajmuje wysokie lokaty 
w  rankingu Perpsektyw. Kilkakrot-
nie zdobyła tytuł Srebrnej Szkoły.
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SP nr 5 w Pabianicach  
SP nr 5 im. Grzegorza Piramowicza 
jest jedną z  najstarszych szkół w Pa-
bianicach. Składa się z dwóch budyn-
ków dydaktycznych połączonych 
salą gimnastyczną. Trzeci budynek 
mieści świetlicę oraz kuchnię i sto-
łówkę. Szkoła dysponuje też biblio-
teką z centrum multimedialnym 
i pracownią komputerową. 
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Gimnazjum nr 1 
w Konstantynowie  
Gimnazjum jest obecnie częścią 8-
-klasowej SP nr 1 im. Królowej Ja-
dwigi. W strukturze szkoły 
do września 2019 r. będą klasy gim-
nazjalne z oddziałem dwujęzycz-
nym. W konkursie na najlepszą 
szkołę powiatu pabianickiego gim-
nazjum zajęło pierwsze miejsce.
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SP nr 2 w Pajęcznie 
Szkoła liczy 388 uczniów (w tym 
102 gimnazjalistów). Zajęcia odby-
wają się w pracowniach wyposażo-
nych w tablice multimedialne, pra-
cowniach komputerowych, pra-
cowniach przedmiotowych, hali 
sportowej. W placówce prowadzi 
się działania w taki sposób, aby 
każdy uczeń mógł odnieść sukces. 
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SP w Wilamowie 
Szkoła Podstawowa im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Wilamowie wy-
grała w powiecie poddębickim. 
Powstała w 1918 roku. Rozbudo-
wana została pół wieku później. 
Dziś w szkole  działa m.in. pracow-
nia komputerowa. Odbywają się 
dodatkowe zajęcia, funkcjonują 
koła zainteresowań.
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PSP w Brudzicach 
Choć szkoła jest mała, to tętni ży-
ciem. Uczniowie czują się w niej, jak 
w domu. Osiągają dobre wyniki 
w nauce. Są laureatami konkursów 
o różnorodnym zasięgu. Ze wzglę-
du na to, że placówka skupia dzieci 
tylko z jednej miejscowości, sta-
nowi ona bazę kulturalną miejsco-
wości.
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PSP nr 6, Radomsko 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 
w Radomsku jest jedną z najwięk-
szych podstawówek w mieście. 
Uczniowie czynnie uczestniczą 
w życiu miasta, a sama szkoła orga-
nizuje wiele imprez, m.in. na rzecz 
swoich uczniów. Przy szkole znaj-
duje się hala sportowa, otwarta 
dla wszystkich radomszczan.

FO
T.

 JA
CE

K 
D

RO
ŻD

Ż

Szkoła Umiejętności 
Miękkich w Rawie 
Mazowieckiej 
Właścicielem Szkoły Umiejętności 
Miękkich jest Artur Maik (na zdję-
ciu). Ideą szkoły jest wykształcenie 
wśród dzieci cech pożądanych 
w życiu dorosłym m.in. pewności 
siebie, umiejętności do wystąpień 
publicznych, odporności na stres, 
komunikacji i kreatywności.
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ZPWP w Sieradzu  
Zespół Placówek Wychowania Po-
zaszkolnego w Sieradzu zwyciężył 
w powiecie sieradzkim. To instytu-
cja, która przyciąga wychowanków 
bogatą ofertą adresowaną 
do dzieci i młodzieży o wszech-
stronnych zainteresowaniach. 
Współpracuje m.in. z Łódzkim Do-
mem Kultury. ZPWP realizuje kul-
turalne i edukacyjne programy.
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Tomaszów Mazowiecki 
I Liceum Ogólnokształcące  im. J. Dą-
browskiego z Tomaszowa, to najstar-
sza szkoła średnia w tym mieście. 
W 1903 roku założyli ją kupcy i fabry-
kanci tomaszowscy.  Szkoła co roku 
odnotowuje od 99 do 100 proc. 
zdawalności na egzaminie matural-
nym. Wychowała już setki utalento-
wanych medalistów i olimpijczyków.
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SP w Wierzchlesie  
Pierwsza szkoła w Wierzchlesie, 
powstała w 1918 r. jako szkoła pań-
stwowa z liczbą 102 dzieci.  W 1930 
r. powstała szkoła 7-klasowa. Jej za-
łożycielem był Walenty Zadworny. 
W 1936 r. wybudowano gmach no-
wej szkoły, do której uczęszczało 
250 uczniów. 3 czerwca 1995 r. od-
było się uroczyste otwarcie no-
wego budynku  szkolnego.
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ZSPiP w Czechach 
Zespół Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola w Czechach w swojej 
kategorii wygrał w powiecie 
zduńskowolskim. Niewiele punk-
tów zabrakło, by znalazł się w ści-
słej piątce województwa. Od lat 
szkoła słynie z doskonałych wyni-
ków i warunków nauczania. Dużą 
rolę w kształceniu uczniów od-
grywa zaangażowanie nauczycieli.
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SP nr 6 w Zgierzu  
Dawne Gimnazjum nr 2 w Zgierzu, 
któremu w 2007 roku nadano imię 
Jana Kochanowskiego, przed dwoma 
laty przekształciło się w Szkołę Pod-
stawową nr 6 w Zgierzu z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Oddziałami Sporto-
wymi, zachowując patronat Jana 
z Czarnolasu. 7 marca br. (czwartek) 
dyrekcja szkoły przy ul. 3 Maja 46a za-
prasza na dni otwarte!
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SP nr 10 w Piotrkowie 
Już po raz trzeci zwyciężyła w po-
wiatowym etapie naszego plebi-
scytu. Istnieje od 1928 r.  Szkołę wy-
różnia otwartość na wszelkie inicja-
tywy społeczne. Wielu uczniów jest 
laureatami konkursów przedmio-
towych. Uzyskują też wysokie lo-
katy w zawodach sportowych. 
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Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Głuchowie 
ZSP w Głuchowie jest szkołą, której 
historia sięga aż 1965 roku. Obecnie 
uczy się w niej 109 osób. W ofercie 
szkoły znajdują się głównie tech-
nika. Zdawalność egzaminów zawo-
dowych jest prawie stuprocentowa. 
Promuje edukację włączającą.
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SP nr 1 w Bełchatowie 
Szkołę Podstawową nr 1 
w Bełchatowie ufundował około 
1820 roku właściciel dóbr 
Bełchatowa i właściciel miasta – 
Kaczkowski. Szkoła spłonęła 
w 1903 roku, a po dwóch latach 
stanął nowy – murowany – budy-
nek.
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SP w  Przyłęku Dużym 
Na początku XX w. szkoła  mieściła 
się w domach gospodarzy, w latach 
20. – w drewnianym budynku po-
środku wsi. W 1968 r. oddano 
do użytku nowy, 6-klasowy budy-
nek. W 1985 r. SP stała się pełną 8- 
-klasową placówką. Po 2010 r. prze-
prowadzono tu  liczne remonty. 
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Szkoła Podstawowa 
w  Nowem, 
Kutno  
Szkoła od dwunastu lat pod pa-
tronatem gen. Władysława An-
dersa. 
Placówkę cechuje bezpieczeń-
stwo, profesjonalizm, twórczość, 
nowoczesność.
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We wtorek, 8 stycznia, 
w Łódzkiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej w Łodzi odbyła 
się gala, podczas której na-
grodzeni zostali zwycięzcy 
plebiscytu Nauczyciel na Me-
dal. 

Nauczyciel na Medal to plebi-
scyt organizowany przez 
„Dziennik Łódzki” i „Express 
Ilustrowany”. Celem akcji jest 
wyróżnienie najbardziej chary-
zmatycznych i kreatywnych 
nauczycieli oraz najlepszych 
szkół w województwie łódz-
kim. 

Pierwsze miejsce w katego-
rii Nauczyciel Klas I–III zajęła 
Grażyna Kusiak ze Szkoły Pod-
stawowej Łódzkiego Stowarzy-
szenia Oświatowego w Łodzi. 
Najwięcej głosów w kategorii 
Nauczyciel Klas IV–VIII i Gim-
nazjum uzyskał Jacek Jędrzej-
czak ze Szkoły Podstawowej nr 
202 w Łodzi. W kategorii Nau-
czyciel Szkół Ponadpodstawo-
wych zwyciężyła Milena Ko-
prowska z Publicznego Liceum 
Ogólnokształcącego Uniwersy-
tetu Łódzkiego w Łodzi. Wśród 
nauczycieli akademickich – dr 
n. farm. Piotr Szcześniak z Uni-
wersytetu Medycznego w Ło-
dzi. Spośród szkół najwięcej 
głosów otrzymała Szkoła Pod-
stawowa nr 6 ze Zgierza. ¹

Nagrodziliśmy 
najlepszych 
w naszym regionie

Najlepsi z najlepszych: Nauczyciele na Medal, wyróżnieni w plebiscycie „Dziennika Łódzkiego” i „Expressu Ilustrowanego”
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Justyna Lorenc-Kowalska odebrała nagrody z rąk redaktora 
naczelnego naszych gazet i prezesa łódzkiego oddziału Polska Press
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Wioletta Rykowska – laureatka w kategorii Nauczyciel 
Klas IV–VIII i Gimnazjum w powiecie poddębickim
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Reprezentacja Nauczycieli na Medal z Piotrkowa 
Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego
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Renata Kasiewicz, Dawid Derach, Sylwia Babicka-Lenarczyk – uhonorowani nauczyciele 
z powiatu tomaszowskiego
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Laureaci plebiscytu Nauczyciel na Medal spotkali się 8 stycznia w Łódzkiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej
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– To szczególnie cenne wyróż-
nienie, bo przyznane dzięki gło-
som uczniów i ich rodziców – ta-
ka  była  jedna z najczęstszych 
reakcji laureatów na wiado-
mość, że zwyciężyli w naszym 
plebiscycie. 

O tym, kto triumfował, zadecy-
dowali Czytelnicy naszych gazet 
i Internauci korzystający z na-
szych serwisów internetowych. 
Głosowanie w kategoriach Nau-
czyciel Klas I–III, Nauczyciel Klas 
IV–VIII i Gimnazjum, Nauczyciel 
Szkoły Ponadpodstawowej oraz 
Szkoła Roku odbywało się dwu-

etapowo – najpierw rozstrzygnę-
liśmy powiatowy etap plebi-
scytu, a następnie wojewódzki. 
W kategorii Nauczyciel Akade-
micki odbywało się jedynie gło-
sowanie wojewódzkie. W sumie 
zostało oddanych prawie 113,5 
tys. głosów. Rywalizacja była za-
cięta, bowiem konkurencja 
duża. Do udziału w plebiscycie 
zgłoszonych zostało 1.540 nau-
czycieli i 428 szkół z wojewódz-
twa łódzkiego. 

– Celem naszej akcji jest na-
grodzenie najbardziej charyzma-
tycznych i kreatywnych nauczy-
cieli – mówi Marcin Kowalczyk, 
redaktor naczelny „Dziennika 
Łódzkiego” i „Expressu Ilustro-
wanego”. 
¹

Laureatów 
wybrali Czytelnicy 
i Internauci

Laureaci podkreślali, że nagrody przyznane dzięki głosom uczniów i ich rodziców są wyjątkowo cenne
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Na uroczystej gali finałowej nie zabrakło przedstawicieli 
powiatu opoczyńskiego
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Podczas gali dyplomy odebrali także pedagodzy ze szkół 
powiatu łowickiego
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Pamiątkowe statuetki za zajęcie miejsc I, II i III w wojewódzkim 
etapie naszego plebiscytu

FO
T.

 K
RZ

YS
ZT

O
F 

SZ
YM

CZ
AK

Dyplomy za zajęcie pierwszych miejsc w kategoriach powiatowych prezentują przedstawiciele 
powiatu łaskiego
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Nauczyciele oraz szkoła ze Skierniewic i powiatu skierniewickiego triumfowali 
zarówno w kategoriach powiatowych, jak i wojewódzkich
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