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Katalog dobrych praktyk w edukacji – mały 
jubileusz 

Grażyna Adamiec, Janusz Moos 
 
 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, teraz 
właśnie, w lutym 2020 roku może obchodzić mały jubileusz. Jubileusz 
wydania 25. zeszytu Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Jest to unikatowa 
w skali kraju publikacja, w której szkoły i placówki oświatowe mogą 
upowszechniać swoje inicjatywy, innowacje, projekty, przedsięwzięcia, 
pomysły mające znaczenie dla społeczności szkolnej, miejscowej, w wielu 
przypadkach, dla szerokiego kręgu osób i instytucji spoza środowiska 
lokalnego oraz dla samych autorów działań. Spektrum dobrych praktyk 
zamieszczonych w publikacji jest bardzo szerokie. Wszystko o czym tam 
napisaliśmy wydarzyło się naprawdę, i wykracza poza same idee, będące 
zaczynem dla kreatywności nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek. Od 
pierwszego zeszytu Katalogu zastanawiamy się czym jest dobra praktyka. 
Trudno byłoby nam podać skuteczną definicję tego pojęcia. Dla nas, 
wydawców Katalogu, dobra praktyka w edukacji to coś innego niż dobra 
praktyka, np. w medycynie, gdzie często stanowi opisaną, powtarzalną 
w różnych miejscach i sytuacjach procedurę postępowania. Dla nas dobrą 
praktyką jest zaprezentowana w 25. zeszycie historia szkoły obchodzącej 
jubileusz 70-lecia istnienia - XXVI Liceum Ogólnokształcącego 
im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi. W tej historii odnaleźliśmy etos szkoły, 
uznawane wartości, hołd dla jej tradycji i sukcesów uczniów. Dla wielu 
czytelników, historia szkoły, będzie inspiracją do przyjrzenia się swojej 
szkole, jej wartościom, działaniom. Być może ta lektura zainicjuje proces 
zmiany w szkołach, by dawać uczniom to co przybliży ich do spełnienia 
swoich marzeń i pozwoli dojść do miejsc, o których zaczęli myśleć dzięki 
swoim nauczycielom, swojej szkole i tego czego w niej doświadczyli. 
W każdym zeszycie, od 1 do 25, zamieściliśmy wiele opisów dobrych 
praktyk, łącznie jest ich kilka tysięcy. Wszystkie zasługują na poznanie 
i upowszechnienie. Wiele jest jednak działań, o których wiedzą tylko szkoły. 
Może warto skorzystać z udostępnionej Państwu, nauczycielom i dyrektorom, 
możliwości publikowania w Katalogu. Zeszyty Katalogu znajdziecie Państwo 
na stronie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego w zakładce Dobre praktyki, zapraszamy do lektury i do 
współpracy.  
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Przedszkole Miejskie nr 9 w Łodzi 
Dyrektor przedszkola: Małgorzata Kińska 

 

,,Ekolaki w lesie przebywają” 

Autorki: Ewa Godala, Karolina Janowska, Dagmara Rogóż, Katarzyna 
Twardowska, nauczycielki 

 

 
W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Łodzi powstał 
pomysł, żeby częściej organizować dzieciom zajęcia na świeżym powietrzu. 
Dzieci bardzo lubią spędzać czas i bawić się na dworze, bez względu na to 
czy za oknem świeci słońce, pada deszcz czy prószy śnieg. Lubią 
doświadczać i odkrywać nowe rzeczy. Pomysł przerodził się w program 
własny „Ekolaki w lesie przebywają”. W dwa dni każdego miesiąca będziemy 
jeździć do lasu czy parku i spędzać tam kilka godzin. Za każdym razem 
będziemy organizować inne zajęcia - zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne czy 
muzyczne. Dzieci będą się bawić, rozwijać sprawność fizyczną, przyswajać 
wiedzę, rozwijać wyobraźnię, zdolności manualne czy uczyć się skutecznej 
współpracy. Spędzanie czasu na świeżym powietrzu to lepsze poznanie 
otaczającego świata, a także hartowanie i dotlenianie się.  
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Główne cele programu:  

x Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. 
x Kształtowanie postaw ekologicznych. 
x Zapoznanie z ciekawymi zalesionymi miejscami w Łodzi oraz 

okolicach. 
x Rozwijanie wyobraźni podczas działań i prac plastycznych 

z wykorzystaniem materiału przyrodniczego. 
x Wspomaganie odporności dzieci podczas pobytu na świeżym 

powietrzu. 
x Integracja międzygrupowa.  

Sposób realizacji:  

Program będzie realizowany w dwóch grupach przedszkolnych – grupa IV 
,,Zajączki” i grupa V ,,Wiewiórki”. W dwa wybrane poniedziałki każdego 
miesiąca obydwie grupy będą jechały do wybranego, za każdym razem 
innego miejsca na terenie Łodzi i okolic i tam będą miały zorganizowane 
zajęcia inspirowane właściwościami danego miejsca.  

Osoba rekomendująca: Elżbieta Ciesiołkiewicz, doradca metodyczny 
wychowania przedszkolnego 
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Przedszkole Miejskie nr 58 w Zespole 
Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi 
Dyrektor przedszkola: Sylwia Kubiak 

 

„Bawimy się razem” – program rozwijający 
umiejętności grafomotoryczne dzieci 5 – 6 letnich 

Autorka: Elżbieta Barabasz, nauczycielka 

 
W swojej długiej karierze nauczycielskiej w pracy z dziećmi 5 – 6 letnimi, 
coraz częściej dostrzegam u moich wychowanków nasilającą się tendencję do 
obniżania poziomu umiejętności grafomotorycznych.  

Liczne rozmowy z rodzicami na spotkaniach edukacyjnych świadczą 
o błędnym rozumieniu procesu rozwoju  kompetencji pisarskich. Rodzice 
zbyt szybko oczekują od swoich dzieci perfekcyjnego kunsztu kaligrafii liter 
i cyfr, natomiast nie dowartościowują kompetencji, które powinno dziecko 
nabyć przed stricte pisaniem. Często rodzice nie przyjmują informacji o tym, 
że umiejętności grafomotoryczne nie należą do predyspozycji z którymi 
dziecko przychodzi na świat, nie nabywa ich również samoistnie. 
Usprawnianie złożonego mechanizmu ruchu odpowiedzialnego za jakość 
stawianych znaków graficznych wymaga od małego dziecka wykonywania 
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systematycznych, odpowiednio dobranych do jego możliwości ćwiczeń. 
Dzieci nie mogą być wyręczane z podstawowych czynności 
samoobsługowych, takich jak zapinanie guzików, zakładanie skarpet, 
rękawiczek, wiązanie butów, zakładanie okrycia zewnętrznego, 
porządkowania swoich rzeczy. Z przykrością jednak stwierdzam, że dzieci 
nagminnie wyręczane są, decyduje o tym pośpiech codziennego dnia. Buty ze 
sznurowadłami zastępowane zostają łatwo zapinającymi rzepami, a bluzy 
nakładane przez głowę wyparły odzież z guzikami.  

Podczas zabaw w domu często wykluczane są zajęcia uciążliwe 
organizacyjnie, z użyciem nożyczek, plasteliny, czy farb. Kolejnym 
niewybaczalnym uchybieniem jest zbyt krótki pobyt dzieci na powietrzu. 
Następstwem ograniczonego ruchu jest obniżona koordynacja ruchowa 
między mięśniami i stawami ramienia, przedramienia, nadgarstka i dłoni oraz 
rozdrażnienie dzieci i brak wytrwałości w działaniach. 

Moje przemyślenia nad niskim poziomem umiejętności grafomotorycznych 
dzieci z którymi pracuję i świadomość przyczyn tego stanu skłoniły mnie do 
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opracowania własnego programu zajęć dodatkowych pt. „Bawimy się 
razem”. 

Program został opracowany zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami 
Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Tworząc go 
pokładałam nadzieje, że będzie on dużym wsparciem dla dziecka w szkolnej 
edukacji związanej z pisaniem i rysowaniem, a przede wszystkim 
zaproponowane w nim zabawy zachęcą każdego przedszkolaka do działań 
grafomotorycznych. Zawarte w programie treści dotyczyły eksperymentów 
graficznych farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzenia prostych 
i złożonych znaków, przetwarzania obrazu ruchowego na graficzny. 

Cele ogólne programu: 

x Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych dziecka; 
x Usprawnianie motoryki dużej i małej; 
x Stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka i niwelowanie dysharmonii 

rozwojowych; 
x Przygotowanie do nauki pisania. 

Cele szczegółowe programu: 

x Zharmonizowanie dużych ruchów(ramię, przedramię), i małych 
ruchów ręki (dłoń, nadgarstek, palce); 

x Usprawnianie analizatorów wzrokowego, słuchowego, ruchowo – 
kinestetycznego; 

x Rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo -  wzrokowej; 
x Zdobywanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni; 
x Poznanie i przestrzeganie reguł rysowania wzorów; 
x Rozwijanie umiejętności rysowania zgodnie z instrukcja nauczyciela; 
x Usprawnianie obu półkul mózgowych; 
x Redukowanie napięcia mięśniowego; 
x Wyrabianie umiejętności prawidłowego posługiwania się narzędziem 

pisarskim; 
x Korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych podczas 

rysowania; 
x Rozbudzanie wiary we własne siły. 
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Metody i formy realizacji programu: 

x Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz; 
x Metoda Ruchu Rozwijającego Doroty Dziamskiej; 
x Ćwiczenia grafomotoryczne według Hanny Tymichowej; 
x Dłoń do malowania. 

Cykl zajęć prowadzonych w oparciu o stworzony przeze mnie program 
pozwolił mi efektywniej i racjonalniej wykorzystać czas i możliwości 
dziecka. Z moich obserwacji wynika, że dzieci chętniej podejmowały zajęcia 
rozwijające umiejętności grafomotoryczne. Często większą inicjatywę 
przejmowali chłopcy, ale efekty zdecydowanie lepsze osiągały dziewczynki. 
Wzrost poziomu czynności rysowania, pierwsze sukcesy zaspokajające 
oczekiwania dzieci stały się wyzwaniem i motywatorem dla innych. 
Początkowo grupa nastawiona była na ilość stawianych znaków, sukcesywnie 
zaczęła przywiązywać również uwagę na ich jakość. Przypadkowe, 
nieprzemyślane ruchy zostały zastąpione celowymi, precyzyjniejszymi 
działaniami, wzrosło też tempo pracy dzieci. 

Ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe przy muzyce stanowiące 
podstawowy element Metody Dobrego Startu  zdecydowanie usprawniły trzy 
analizatory: wzrokowy, słuchowy i kinestetyczno-ruchowy, rozwinęły pamięć 
i koncentrację. 

Koordynację ruchowo-słuchowo-wzrokową doskonaliła również Metoda 
Ruchu Rozwijającego, usprawniła refleks i pamięć słuchową. Stymulacji 
polisensorycznej sprzyjały również towarzyszące ćwiczeniom graficznym 
zabawy paluszkowe przy poznawanych rymowankach. 

Dzieci podczas zajęć rozwijających umiejętności grafomotoryczne nauczyły 
się eliminować nieprawidłowe nawyki ruchowe związane z postawą ciała, 
chwytem narzędzia pisarskiego, nieodpowiednim napięciem mięśniowym 
dłoni, niewłaściwym kierunkiem pisania. Poznały sposoby regulowania 
zmęczenia rąk, usprawniły orientację w schemacie ciała i kierunków 
w przestrzeni. Najchętniej kreśliły znaki graficzne na tackach wypełnionych 
piachem, na grafomotorycznych tabliczkach, na flipcharcie, lubiły wszelkie 
ćwiczenia rozmachowe, zwłaszcza w plenerze. Słabiej wykonywane były 
ćwiczenia wymagające koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej. Dzieci 
nie zawsze potrafiły prawidłowo łączyć ruch ze śpiewem, czy recytowaniem 
wiersza. Czasami ćwiczenia wykonywane były nierytmicznie, ich poziom nie 
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wymagał szczególnego wsparcia nauczyciela, ale systematycznych ćwiczeń. 

Uważam, że cykl zajęć prowadzonych w oparciu o autorski program Bawimy 
się razem rozwijający umiejętności grafomotoryczne dzieci 5 – 6 letnich 
efektywniej przygotował moich wychowanków do edukacji szkolnej, 
przeciwdziała ewentualnym niepowodzeniom szkolnym. 

O skuteczności autorskiego programu pozytywnie opowiadali się rodzice, 
swoją akceptację wyrazili podczas przeprowadzonej z nimi ankiety oraz 
podczas konsultacji. Postępy dzieci z zakresu rozwoju umiejętności rodzice 
mogli oglądać  na zajęciach otwartych prowadzonych w oparciu o autorski 
program „Bawimy się razem”. Zgłębianiu wiedzy służyły zorganizowane dla 
rodziców spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Łodzi. Chętni rodzice otrzymywali stosowną do tematu literaturę 
przedmiotu. 

Osoba rekomendująca: Elżbieta Ciesiołkiewicz, doradca metodyczny 
wychowania przedszkolnego w ŁCDNiKP 
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Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi 
Dyrektor przedszkola: Elżbieta Rześniowiecka 
 
„Bajkoterapia w przedszkolu” 

Autorka: Martyna Ogrodowczyk, nauczycielka 

 

Dzieci w wieku przedszkolnym dopiero wkraczają w świat uczuć i emocji, 
uczą się je rozpoznawać, nazywać i wyrażać. Często nie są świadome tego, co 
czują oraz dlaczego postępują w taki a nie inny sposób. Brak zrozumienia 
tego, co się przeżywa, rodzi problemy i wywołuje różnego rodzaju lęki. Aby 
dzieci mogły lepiej zrozumieć swoje uczucia i emocje w przedszkolu 
prowadzono zajęcia bajkoterapii wg programu własnego. Początkowo 
prowadzona była ona w formie zajęć dodatkowych dla małej grupy dzieci. 
Przedszkolaki słuchały opowiadań, rozmawiały o uczuciach i postępowaniu 
bohaterów historii, opowiadały, w jaki sposób one poradziłyby sobie z danym 
problemem/zagadnieniem. Po omówieniu bajki dzieci uczestniczyły 
w zabawie ruchowej nawiązującej do opowiadania lub wykonywały pracę 
plastyczną. Dzięki pracy z małą grupą można było znacznie lepiej skupić się 
na indywidualnych problemach każdego z dzieci, wypracować odpowiedni 
sposób działania, dopasować tematykę i formę opowiadania. 

Zajęcia miały na celu zachęcenie dzieci do mówienia o swoich problemach, 
trudnościach i lękach, miały również nauczyć je wypracowania swoich 
własnych strategii radzenia sobie w konkretnych sytuacjach, miały pomagać 
w zrozumieniu emocji swoich i innych osób, rozbudzać empatię. Bardzo 
istotną kwestią było stopniowe rozbudzanie u dzieci poczucia 
bezpieczeństwa, tego, że każde jest ważne, i że ważne są jego problemy, 
pomoc im w budowaniu pozytywnego obrazu siebie. 

Zajęcia odbywały się w osobnym pomieszczeniu, odczytywaniu bajki często 
towarzyszyła spokojna, relaksacyjna muzyka lub dźwięki odpowiadające 
treści historii. Ponieważ bajkoterapia przyniosła pozytywne efekty, 
w większości ośmieliła wcześniej nieśmiałe dzieci i zachęciła je do zabierania 
głosu, rozmawiania o sobie i swoich potrzebach i problemach, prowadząca 
zdecydowała się kontynuować pracę w następnych latach. 
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Obecnie, po zmodyfikowaniu programu, bajkoterapia wdrażana jest 
w codziennej pracy dydaktycznej w grupie dzieci starszych. Codzienne 
czytanie bajek relaksacyjnych oraz psychoedukacyjnych ma dobry wpływ na 
grupę. Oprócz tego, że dzieci śmielej wypowiadają się na forum, chętniej 
rozmawiają o tym, co wywołuje w nich takie a nie inne emocje czy uczucia, 
lepiej poznają same siebie i siebie nawzajem, w znacznym stopniu poprawiły 
umiejętność budowania zdań, rozwinęły swoje słownictwo i wiedzę ogólną. 

Prowadząca bajkoterapię w większości wykorzystuje teksty własnego 
autorstwa; znając grupę i indywidualne potrzeby i zainteresowania dzieci 
może dobrać odpowiednią tematykę i formę  opowieści, wzbogacić historie 
o elementy wzbudzające w dzieciach pozytywne emocje i zachęcić do 
aktywnego udziału w zajęciach. 

Osoba rekomendująca: Elżbieta Ciesiołkiewicz, doradca metodyczny 
wychowania przedszkolnego w ŁCDNiKP 
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Przedszkole Miejskie nr 90 w Łodzi 
Dyrektor przedszkola: Dominika Sznajder 

 

Program wspierający „Kim będę gdy dorosnę?” 

Autorzy: Anna Lotka, Marlena Heidek, nauczycielki 

 

Z inicjatywy pani dyrektor Dominiki Sznajder w Przedszkole nr 90 wdraża do 
praktyki metodę projektów. Szczególnie interesujące projekty prowadzone są 
w ramach orientacji zawodowej. 

Przedszkole Miejskie nr 90 od dwóch lat realizuje projekt wspierający „Kim 
będę gdy dorosnę?”, przedsięwzięcie wpisuje się w treści programowe dla 
przedszkoli zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2019 poz. 325). 

„Kim będę gdy dorosnę?” - to projekt, który ma na celu przybliżenie 
dzieciom wiadomości na temat wybranych zawodów i profesji oraz 
uświadomieniu wychowankom znaczenia pracy w życiu człowieka. 

W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 zrealizowano projekt we 
wszystkich grupach wiekowych, w jego ramach odbywały się liczne 
spotkania z przedstawicielami określonych zawodów, prowadzone były 
pogadanki. Dzięki współpracy z rodzicami oraz  rożnymi instytucjami dzieci 
miały możliwość rozmowy z prawdziwymi przedstawicielami danej profesji, 
m.in.: z leśnikiem, policjantem, strażnikiem miejskim, strażakiem, 
kominiarzem, listonoszem, kucharzem, farmaceutą i wiele innych. 
Nauczycielki prowadziły zajęcia wykorzystując rożne pomoce dydaktyczne 
ściśle związane z określonym zawodem, m.in. plansze edukacyjne, ilustracje, 
przedmioty potrzebne do wykonywania danego zawodu. Dzieci podczas zajęć 
dydaktycznych oglądały filmy edukacyjne i prezentacje multimedialne. 
Ponadto organizowano wycieczki, m.in. do piekarni, biblioteki,  Remizy 
Straży Pożarnej oraz Muzeum Włókiennictwa. Dzieci poprzez zabawę, 
śpiewanie piosenek, wykonywanie prac plastycznych  poznawały specyfikę 
konkretnego zawodu. 
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Foto: Z archiwum szkoły. Paleontolog 

Żywe zainteresowanie naszych wychowanków tematyką zawodoznawczą 
skłoniło nas do podjęcia decyzji o kontynuowaniu powyższej tematyki w roku 
szkolnym 2019/2020r. 

Uzyskane efekty. Dzieci : 

� rozpoznają i nazywają zawody, 
� wyjaśniają na czym polega praca ludzi wykonujących rożne zawody, 
� wskazują przedmioty potrzebne ludziom wykonującym określony 

zawód. 

Osoba rekomendująca: Małgorzata Sienna, nauczyciel konsultant ŁCDNiKP 
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Przedszkole Miejskie nr 86 w Łodzi 

Dyrektor przedszkola: Iwona Kawa 
 

Obchody 30. rocznicy uchwalenia konwencji 
o prawach dziecka i Międzynarodowego Dnia 
Praw Dziecka 

Autorka: Katarzyna Nicowska, nauczycielka  
 

Wiek przedszkolny to okres, w którym u dzieci kształtuje się i rozwija system 
wartości. Dziecko, tak jak człowiek dorosły jest istotą społeczną. Znalazłszy 
się w grupie przedszkolnej dowiaduje się, że ma swoje prawa i obowiązki. 
Dotychczas zapoznanie z prawami dzieci odbywało się sporadycznie lub 
okazjonalnie. W tym roku 20 listopada przypada okrągła bo 30. rocznica 
podpisania Konwencji Praw Dziecka. Z tej okazji przygotowałam cykl zajęć 
o Prawach Dziecka. Celem ich było: kształtowanie u dzieci świadomości 
posiadania własnych praw oraz wdrażanie do poszanowania potrzeb innych 
ludzi. 

Po tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczących "Praw 
Dziecka" przygotowałam dla  młodszych przedszkolaków zabawę  w formie 
manifestacji Króla Maciusia Pierwszego. Dzieci z mojej grupy odegrały 
scenki przedstawiające różne prawa dziecka, przygotowałam zabawy ruchowe 
i taneczne związane z tematyką działań, rozwiązywaliśmy wspólnie zagadki, 
dzieci za pomocą buźki wesołej i smutnej miało okazje do wyrażania swoich 
emocji podczas czytania opowiadania i omawiania zachowań bohaterów. 
Dzieci obejrzały prezentację o Januszu Korczaku - postaci, która walczyła 
o prawa dzieci. Na koniec zabawy zawitał do nas Król Maciuś I, który 
odczytał tekst dla dorosłych o respektowaniu praw dzieci. Wszystkie dzieci 
go podpisały maczając swój palec w farbie i odbijając na manifeście.  

Zajęcia przeprowadzone w ramach projektu "Prawa Dziecka" wzbudziły 
u dzieci wiele pozytywnych emocji. Dzieci znają swoje prawa, potrafią 
szanować potrzeby innych. Chętnie biorą udział w zajęciach, które są 
atrakcyjne i dzięki którym zdobywają wiedzę na temat otaczającego ich 
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świata i wartości takich jak: sprawiedliwość, tolerancja, poszanowanie 
godności i wolności innych. My, nauczyciele mamy  możliwość realizowania 
treści dotyczących praw dziecka w powiązaniu z innymi obszarami 
edukacyjnymi wyróżnionymi w podstawie programowej. Uważam, że nadal 
należy kontynuować działania związane z tą tematyką. 

„Manifest Króla Maciusia I” umożliwił dzieciom zaznajomienie się, 
zrozumienie i przybliżenie im ich praw oraz uświadomienie, iż mogą 
powiedzieć „NIE”. Obchody 30-lecia Konwencji to także doskonała okazja, 
aby przypomnieć o naszym zobowiązaniu do przestrzegania praw dzieci. To 
także sposobność trwałego zaangażowania, aby słuchać, wspierać i działać 
z dziećmi. 

Osoba rekomendująca: Elżbieta Ciesiołkiewicz, doradca metodyczny 
wychowania przedszkolnego 

 

 

  



22 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 

 

Przedszkole Miejskie nr 109 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Łodzi 

Dyrektor przedszkola: Mirosława Witecka 
 

„Barwy jesieni” - warsztaty integracyjne 

Autorka: Ewa Adamiak, nauczycielka przedszkola, pedagog specjalny, 
surdologopeda 
 

 
Ewa Adamiak, nauczyciel i logopeda w PM nr 109 z Oddziałami 
Integracyjnymi od wielu lat aktywnie współpracuje z Przedszkolem 
Specjalnym Navicula – Centrum w Łodzi w ramach integracji dzieci 
zdrowych z dziećmi mającymi autyzm. Dzieci z Naviculi są przeważnie dwa 
razy w miesiącu  na zajęciach dydaktycznych u Pani Ewy, aby wspólnie z całą 
grupą uczestniczyć w zabawach ruchowych, tanecznych, plastycznych czy 
muzycznych. Celem zorganizowania takich zajęć przez nauczycielkę jest 
integracja środowiska dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi, przede 
wszystkim, umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym przebywania i uczenia 
się kontaktów społecznych ze zdrowymi rówieśnikami. Wspólne 
przedsięwzięcia odbywają się na przemian w obu placówkach, ponieważ 
dzieci z PM 109 również zapraszani są do placówki specjalnej, aby raz do 
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roku wspólnie z dziećmi niepełnosprawnymi uczestniczyć we wspólnych 
zabawach organizowanych przez tę placówkę.  

 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że co roku w przedszkolu Pani Ewa 
wspólnie z koleżanką, Anetą Biela, która jest pedagogiem specjalnym 
organizuje warsztat plastyczny pod hasłem „Barwy Jesieni”, mający na celu 
podejmowanie działań sprzyjających integracji społecznej. W tym roku 
odbyła się już XIV edycja warsztatów, w których uczestniczyły oprócz dzieci 
z Navicula – Centrum, dzieci z Przedszkola Specjalnego nr 1. Podczas takich 
warsztatów, dzieci mają przyjemność wspólnie się bawić, uczestniczyć 
w zabawach jesiennych, odgadywać zagadki jesienne, a potem samodzielnie 
lub w grupie wykonać pracę plastyczną wybraną przez siebie techniką 
plastyczną. Wszystkie dzieci biorące udział w warsztatach otrzymują dyplom 
uczestnictwa. Warsztaty plastyczne, można śmiało powiedzieć, że stały się 
tradycją Przedszkola 109. 

Osoba rekomendująca: Elżbieta Ciesiołkiewicz, doradca metodyczny 
wychowania przedszkolnego w ŁCDNiKP 
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Przedszkole Miejskie nr 109 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Łodzi 

Dyrektor przedszkola: Mirosława Witecka 
 

„Zabawy z językiem obcym” – program 
wprowadzania elementów języka niemieckiego dla 
dzieci w wieku przedszkolnym 

Autorka: Ewa Adamiak, nauczycielka 
 

Ewa Adamiak, nauczycielka Przedszkola Miejskiego nr 109 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Łodzi od wielu lat prowadzi dodatkowe zajęcia z języka 
niemieckiego. Mając niezbędne kwalifikacje do nauczania tego języka 
w 2010 roku opracowała własny program na etapie edukacji przedszkolnej, 
który wdrażany jest do chwili obecnej. Program realizowany jest na dwóch 
poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Wprowadzony jest w jednej 
grupie przedszkolnej, w której pracuje nauczycielka jako wychowawca i dalej 
kontynuowany, aż do ukończenia przez dziecko edukacji w przedszkolu. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że opracowany program w swoim 
założeniu eliminuje jakiekolwiek niepowodzenia w nauce języka obcego 
poprzez uznanie prawa dziecka do popełnienia błędu w procesie komunikacji. 
Dziecko najpierw słucha nowych struktur w znanym, bliskim mu kontekście, 
uaktywnia je w trakcie zabawy i samo decyduje o tym, kiedy wypowie 
samodzielnie pierwsze słowa w języku niemieckim. Nie jest przy tym 
ponaglane, a wręcz przeciwnie samo decyduje o tym, kiedy zechce podjąć 
pierwsze próby komunikacji w języku obcym.  

Warto podkreślić, że język niemiecki w placówce cieszy się dużym 
zainteresowaniem ze strony dzieci jak i rodziców. Dzieci bardzo chętnie uczą 
się tego języka, chwalą się jego znajomością w domu, co daje odzew 
zadowolenia ze strony rodziców. Elementy języka niemieckiego nauczycielka 
wprowadza podczas każdego dnia pobytu dziecka w przedszkolu, o różnej 
porze i przy każdej nadarzającej się okazji np.: podczas zajęć dydaktycznych, 
zabaw ruchowych, czy codziennych sytuacji takich jak śniadanie, obiad itp. 
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Ponadto język niemiecki wprowadza dwa razy w tygodniu po 30 minut 
zapoznając dzieci z nowym słownictwem, zwrotami, wykorzystując do tego 
własne karty pracy. Nauczycielka kładzie duży nacisk na tworzenie 
pozytywnego stosunku do nauki języka obcego, poprzez częste chwalenie 
dzieci, zauważanie nawet najdrobniejszych postępów w nauce i wzbudzanie 
w nim entuzjazmu do kontynuowania nauki języka niemieckiego. 

Ponieważ we wszystkich grupach przedszkolnych odbywają się zajęcia 
z języka angielskiego dodatkowo wprowadzany język niemiecki doskonale 
wpisuje się w rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowej w zakresie 
wielojęzyczności.  

Osoba rekomendująca: Elżbieta Ciesiołkiewicz, doradca metodyczny 
wychowania przedszkolnego 
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Szkoła Podstawowa nr 12 w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Anna Wróblewska 
 

„ZABAWKA SZMACIANA RADOŚĆ MUROWANA” 

 

Autor: Anetta Kasprzak vel Rosiak, 
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
Współpraca: Agata Kucharczyk, nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej  
 

 

 

 

Projekt „Zabawka szmaciana radość murowana” jest realizowany 
od 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi.  

Celem projektu edukacyjno-pomocowego jest:  

x uszycie zabawek i zlicytowanie ich;  
x zbiórka pieniędzy na określony przez uczniów cel;  
x uwrażliwienie na potrzeby innych;  
x uświadomienie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale 

również przyjemne;  
x rozwijanie empatii, zaszczepienie idei pomagania innym, którzy tego 

potrzebują;  
x rozwijanie wyobraźni i kreatywności.  

Panią Anettę Kasprzak vel Rosiak nurtowało pytanie: jak sprawić, aby uczeń 
czuł potrzebę czynienia dobra? Na lekcji poprosiła uczniów aby podali 
przykład czynienia dobra. Po krótkim zastanowieniu, wymienili oni kilka 
przykładów. Kiedy Pani Anetta Kasprzak vel Rosiak zadała pytanie: kiedy oni 
uczynili coś dobrego dla innych, musieli się dłuższą chwilę nad tym 
zastanowić. 

W ramach prowadzonej akcji uczniowie każdej z klas mieli uszyć cztery 
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szmaciane zabawki. W pracę mogli zaangażować się również rodzice. 
Wszystkie zabawki, które powstały, zostały zlicytowane, a za pieniądze 
uzyskane z ich sprzedaży, zakupiono prezenty dla dzieci z Domu Małego 
Dziecka w Łodzi przy ul. Zbocze 2a. 

 
Okazało się, że maskotek uszyto znacznie więcej. Tak powstały 64. istne 
dzieła sztuki. Warto podkreślić, że Grono Pedagogiczne także chwyciło za 
igły i pokazało dzieciom, że nie są im obojętne losy drugiego człowieka. 

.  

W 2015 roku szyto zwierzaki, a uzyskane pieniądze z licytacji przeznaczono 
na zakup karmy dla zwierząt ze Schroniska przy ul. Marmurowej 4 w Łodzi.  
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W następnym roku - 2016 postanowiono przeznaczyć środki z uzyskanej 
licytacji na potrzeby szkoły. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice szyli 
szmacianki pod hasłem „Bohater ulubionej książki”. Wystawa była ogromna. 
Oprócz maskotek w galerii przygotowanej na szkolnym korytarzu, znalazły 
się też książki, których treści zainspirowały do uszycia lalek bohaterów 
wystawy. Z uzyskanych środków kupiono nowy sprzęt nagłaśniający, który 
służy wszystkim uczniom i nauczycielom w szkole. 
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W roku 2018 tematem przewodnim akcji był „Mój przyjaciel”. Fundusze 
pozyskane z licytacji szmacianek zostały przekazane Fundacji TVN „Nie 
jesteś sam”.  

 
Efektem wyżej wymienionych działań jest kształtowanie umiejętności 
kluczowych, wrażliwości na niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, 
czerpanie radości z dobrze spędzonego czasu wolnego i poczucie sprawstwa, 
że altruizm to bezinteresowna forma czynienia dobra.  

Z inicjatywy i dzięki zaangażowaniu Pani Anetty Kasprzak vel Rosiak zapał 
uczniów i ich zaangażowanie w niesienie pomocy nie słabnie. 

Osoby rekomendujące: Anna Wróblewska, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 12 w Łodzi; Ewa Koper, nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 
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Szkoła Podstawowa nr 12 w Łodzi 
Dyrektor szkoły: Anna Wróblewska 

 

„Jest takie miejsce... Jest taka szkoła, w której 
wrażliwość gra pierwsze skrzypceˮ 

Autor: Katarzyna Nejman-Lis, nauczycielka języka polskiego  

 

I. „Kultura, sztuka i… ja” - program edukacji kulturalnej 

Od kiedy tylko zaczęłam pracę w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi 
skupiłam się na popularyzacji teatru wśród młodego pokolenia – pobudzaniu 
ciekawości poznawczej oraz zapewnieniu dzieciom stałego kontaktu 
z tzw. kulturą wysoką. Uznałam, że dla wielu z nich jest to bowiem 
największa szansa na spotkanie ze światem sztuki. 

Z tych też powodów stałam się kreatorem działań teatralnych w placówce. 
Swoje pomysły, takie jak: prowadzenie koła teatralnego dla uczniów klas 
starszych, organizowanie corocznych „Dni Teatru w SP 12” (z czasem zostały 
one wpisanie na stałe do kalendarza pracy szkoły), napisanie i wdrożenie 
autorskiego programu „Kultura, sztuka i… ja” zawsze mogłam realizować 
dzięki pełnej akceptacji i wsparciu ze strony Dyrekcji Szkoły oraz - kiedy 
wymagał tego projekt - pomocy innych nauczycieli, zwłaszcza przedmiotów 
humanistycznych.   

Inspiracją do napisania wspomnianego wyżej programu stały się 
zainteresowania własne, obserwacje, doświadczenia, chęć dzielenia się 
wiedzą i pomysłami z innymi osobami oraz potrzeby, w tym np. poszerzenia 
oferty dydaktycznej szkoły, a także wiedza i materiały z warsztatów „Jak 
kierować kołem teatralnym?”, które zostały zorganizowane przez panią 
Jolantę Bielecką nauczyciela konsultanta w ŁCDNiKP w Łodzi.   

Opracowany program edukacji teatralnej cechuje zaplanowana 
powtarzalność, tj. utrwalenie co 3 - 4 lata danej tematyki w oparciu 
o realizację poszczególnych scenariuszy lub ich fragmentów. Kontynuacja 
działań nie stanowi tu jednak żadnych ograniczeń, a gwarantuje pewną 
stabilność, jest źródłem, które można rozwinąć o nowe treści w następnych 
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latach nauki. Taki model działań umożliwia popularyzację tzw. kultury 
wysokiej – co ważne - już od najmłodszych lat. Na tym też polega 
innowacyjność całego przedsięwzięcia.  

Dni Teatru w SP 12 

Ogromną popularnością cieszą się w naszej szkole coroczne obchody 
„Dni Teatru w SP 12”. Nie są one jednym z wielu wydarzeń, lecz swoistym 
świętem sztuki. 

Przygotowanie ich za każdym razem stanowi ogromne wyzwanie i opiera się 
na nietuzinkowym zaangażowaniu głównego koordynatora działań, a także 
skutecznej współpracy wielu nauczycieli. Główną ideą „Dni Teatru w SP 12”, 
których adresatem są wszystkie klasy (wcześniej były to klasy od I do VI, 
a obecnie klasy od I do VIII), jest umożliwienie młodym ludziom obcowania 
ze światem kultury. Dlatego też czas realizacji imprezy zawsze obejmuje 
kilka dni skoncentrowanych wokół Międzynarodowego Dnia Teatru, który 
przypada na 27 marca.  

Przyznaję, że szkolne Dni Teatru zyskały duże zainteresowanie tak uczniów 
jak i osób dorosłych, co w dużym stopniu potwierdzają wyniki 
przeprowadzonej ankiety podsumowującej efektywność jednej z takich 
imprez.  
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Uczniowie kl. IV-VI średnio ocenili ją na 7,9 w skali od 0 do 10 
punktów, wskazując na poziom bardzo interesujący /wysoki (założenia 
w ankiecie: ocena w skali od 0 do 10 punktów = interpretacja uzyskanych 
wyników: od 0 do 3 punktów – poziom niski, od 4 do 5 punktów – poziom 
interesujący, od 6 do 7 punktów – poziom bardzo interesujący, od 8 do 9 
punktów – poziom wysoki, 10 punktów – poziom bardzo wysoki).  

W oparciu o powyższe informacje śmiało mogę stwierdzić, iż świat sztuki 
niczym magnes przyciąga społeczność Dwunastki. Wszystko, co robimy w tej 
dziedzinie, robimy dla uczniów. Chcemy zapewnić im niezbędną wiedzę 
m.in. z zakresu sztuki teatralnej, by mogli być świadomymi odbiorcami, a kto 
wie, w przyszłości może nawet twórcami tejże sfery kultury.  

Dodam, że szereg podjętych dotąd przedsięwzięć pozwolił nam zdobyć 
nagrodę specjalną Festiwalu Kultury Szkolnej - certyfikat „Szkoła 
w Kulturze” na rok szkolny 2018/2019. Dwa lata temu jako szkoła 
przystąpiliśmy bowiem do udziału w Festiwalu Kultury Szkolnej 
organizowanym przez Bałucki Ośrodek Kultury. Miał on na celu 
potwierdzenie wykreowania w środowisku uczniów i nauczycieli klimatu 
wspierającego aktywne uczestnictwo w kulturze. Jest to kolejny dowód na to, 
że warto propagować działania kulturalne w szkołach podstawowych. 
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II. Działalność charytatywna 

Działalność charytatywna w mojej pracy stanowi bardzo ważny punkt 
i dlatego staram się aktywizować uczniów do czynnego udziału w ramach 
szkolnego wolontariatu. Jednym z moich priorytetów jest bowiem szerzenie 
altruistycznej postawy wśród kolejnych pokoleń, po to, by świat był 
zwyczajnie coraz lepszy.  

Owszem, nikt nie jest w stanie przenosić gór, ale warto spróbować zacząć od 
siebie i tzw. własnego podwórka. Stąd uważam, że szkoła jako miejsce 
ogólnodostępne i skupiające rzeszę osób w różnym wieku nie powinna 
wykazywać w tej kwestii obojętności. 

Kiermasz świąteczny 

 

W tej właśnie sferze od samego początku skupiłam się na organizowaniu 
kiermaszu świątecznego na rzecz tych, którym na co dzień jest trudniej - 
podopiecznych domów dziecka czy Fundacji Gajusz oraz dorosłych, którzy 
ulegli różnym wypadkom. Kiermasz świateczny urządzamy w grudniu 
każdego roku. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest sprzedaż za symboliczną kwotę (2 złote) 
specjalnie przygotowywanych przez nas paczuszek z ciasteczkami, a także 
loteria fantowa. Funtami w loterii są zabawki, książki, różne gadżety, ozdoby 
choinkowe czy kartki okolicznościowe – te własnoręcznie wykonane przez 
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uczniów i ich rodziców oraz te zapomniane…, ale w dobrym stanie. 
Organizowanie kiermaszu świątecznego stało się naszą tradycją.  

Moja inicjatywa zdobyła uznanie wśród innych osób, co przełożyło się na 
efektywną współpracę z Dyrekcją Szkoły, Samorządem Szkolnym, Szkolną 
Radą Rodziców oraz kilkoma nauczycielkami, a następnie z instytucjami 
pozarządowymi, które kierują do nas specjalne podziękowania. Najważniejsza 
jest jednak sama pomoc – ta bezinteresowna, nastawiona na drugiego 
człowieka. 

Moim zdaniem, uwrażliwianie poprzez działanie to doskonały pomysł, by 
świat i ludzie byli lepsi. Gdzie tego nie krzewić jak nie w szkole? Zachęcam.  

Zdjęcia: archiwum szkoły 

Osoba rekomendująca: Ewa Koper, nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 
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Szkoła Podstawowa nr 33 w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Anna Kaleta 

 

MOJE MIASTO – ŁÓDŹ MIASTEM SZTUKI 

Renata Marcinek, nauczyciel współorganizujący kształcenie 
integracyjne 

 

Pomysł do upowszechnienia 

Program autorski „Moje miasto - Łódź miastem sztuki” opracowałam 
w oparciu o swoje doświadczenia pracy z dziećmi jako nauczyciel koła 
zainteresowań z zajęć plastycznych. To program multimedialnych zajęć 
i działań plastycznych, realizowany w wymiarze jednej jednostki lekcyjnej 
raz w tygodniu z uczniami klas trzecich w Szkole Podstawowej nr 33 
w Łodzi.  

Program inspirowany był przestrzenią i kulturą artystyczną miasta Łodzi 
i regionu, na wybranych przykładach. Powstał w wyniku chęci propagowania 
wartości kulturalnych, historycznych i patriotycznych, w oparciu o istniejące 
już dzieła. Moim zamiarem było promowanie wielu dziedzin sztuki, jakich 
jak tkanina artystyczna, assemblage, architektura, rzeźba, instalacja, 
fotografia, ready made. Program wynikał z moich zainteresowań i chęci 
wspierania uczniów w ich dążeniach do artystycznego wyrażania siebie za 
pomocą różnorodnych środków przekazu. Założeniem programu było 
wspomaganie ogólnego rozwój ucznia, kształtowanie jego wrażliwości, 
rozwijanie spostrzegawczości. Zakładał pobudzenie ekspresji twórczej dzieci, 
motywowanie do szukania kreatywnych rozwiązań w działaniach 
plastycznych, co w konsekwencji miało korzystny wpływ na rozwój twórczej 
osobowości. Dodatkowo, w programie aktywizowani twórczo byli uczniowie 
z trudnościami edukacyjnymi,  ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami 
edukacyjnymi. Realizacja poszczególnych zagadnień i tematów zajęć 
stwarzała także im szerokie pole do odnoszenia sukcesów. 

Na zajęciach dzieci poznawały sztukę tkaniny artystycznej (tkactwo, batik, 
druk na tkaninie). Zapoznawały się z działaniami Władysława Strzemińskiego 
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i Katarzyny Kobro, a także z tradycją urbanistyczną i architektoniczną 
(eklektyzm w architekturze, sztuka secesji), z tradycją druku i tajnikami 
powstawania książki artystycznej. Program zajęć plastycznych „Moje miasto 
- Łódź miastem sztuki” inspirował dzieci do aktywności twórczej, dając 
poczucie bezpieczeństwa ze względu na kierowany i wspierany przez 
nauczyciela akt twórczy dziecka. Wytwory powstawały w atmosferze 
swobody, zabawy i radości, nie podlegały ocenie. Wiele koncepcji twórczych, 
było wypadkową eksperymentów plastycznych, wychodzących poza ramy 
sztywnych schematów. W zabawie dzieci mniej zdolne i wstydliwe miały 
szansę dorównać tym utalentowanym i śmiałym, a ich wytwory zaskakiwały 
różnorodnością pomysłów.  

Dzieci poznawały różne techniki plastyczne i korzystały z różnorodnych 
materiałów, dających rozmaite efekty ekspresji plastycznej. 
Wykorzystywaliśmy malarstwo, techniki rzeźbiarskie (płaskorzeźba, obiekty 
przestrzenne) grafikę warsztatową, collage, wydrapywankę, wycinankę, 
odlew gipsowy, tkaninę, rysunek. 

Wśród zrealizowanych tematów znalazły się następujące: 

- „Czarodziejski dywan do mojego pokoju” - wykonanie pracy z tkanin 
w technice przeplotu (wątek i osnowa); 

- „Łódzkie Zoo” - wydrapywanka; 

- „Rodem z Semafora. I ty możesz zostać scenografem” - budowanie planów 
filmowych, praca przestrzenna; 

- „Podróż do secesji, czyli dom pod bocianem, nietoperzem i żyrafą” - 
architektura, praca przestrzenna; 

- „W kolorowym kalejdoskopie” -  inspiracja witrażem, abstrakcją 
geometryczną (Strzemiński, Kobro); 

- „Maskarada/Maska karnawałowa” - wykonanie maski karnawałowej, praca 
przestrzenna; 

- „Wizytówka dekoratora”- collage; 

- „Deseń” - drukowanie na tkaninie; 

- „Batik” - farbowanie tkaniny. 
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Podczas zajęć korzystałam z urządzeń multimedialnych, zapoznając dzieci 
z kulturą i tradycją Ziemi Łódzkiej, a także publikując na bieżąco prace 
uczniów na stronie internetowej szkoły. 

Łódź, jej kulturotwórcza rola zajmuje ważne miejsce we współczesnym 
świecie sztuki. Poprzez działania plastyczne dzieci poszerzały wiedzę na 
temat miejsca, które jest im najbliższe. Podczas realizacji zagadnień 
programowych starałam się pokazać uczniom, że mogą być dumni z tradycji 
kulturowej swojego miasta i przyczynić się do jej upowszechniania 
w społeczności szkolnej i lokalnej.  
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Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 111 w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Małgorzata Tomaszewska 

 
Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 4 w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Michał Różański 
 

„Erasmus po polsku” 

Autorzy: Małgorzata Matecka, Piotr Malesa 

 

Obie szkoły realizują wspólny program „Erasmus po polsku”. Jest 
to innowacyjne działanie, w ramach którego uczniowie poznają kulturę, 
obyczaje i tradycje mniejszości narodowych, religijnych i kulturowych, 
zamieszkujących różne regiony Polski. Interdyscyplinarny program „Erasmus 
po polsku” realizowany jest w dwóch podstawowych modułach: edukacja 
wielokulturowa w ramach mojej małej ojczyzny oraz działania 
antydyskryminacyjne i edukacja na rzecz tolerancji. Główne cele 
to umożliwienie uczniom poznania wielokulturowej Polski oraz kształtowanie 
postaw otwartości, tolerancji i szacunku dla odmienności, przy jednoczesnym 
poszanowaniu własnych tradycji kulturowych i narodowych. 

W celu realizacji programu szkoły partnerskie (tj. Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi i Szkoła Podstawowa nr 26 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Łodzi) nawiązały współpracę ze: 
Szkołą Podstawową nr 26 w Białymstoku, Szkołą Podstawową 
w Michałowie oraz Szkołą Podstawową w Gródku w województwie 
podlaskim. 

Głównym punktem programu była wymiana młodzieży, tj. majowa wizyta 
szkół z Podlasia w Łodzi oraz czerwcowa rewizyta naszych uczniów 
w województwie podlaskim. Nauczyciele wraz z uczniami przygotowywali 
się do tych wydarzeń przez cały rok szkolny, realizując różne zadania, 
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zarówno podczas lekcji przedmiotowych, jak i dodatkowych zajęć w szkole 
oraz podczas zajęć terenowych. W ten sposób nasi uczniowie przygotowywali 
się z jednej strony do spotkania z wielokulturowością pogranicza, a z drugiej 
strony do przyjęcia roli gospodarza na ziemi łódzkiej podczas wizyty 
rówieśników. Warto nadmienić, że łódzkie szkoły partnerskie przez cały rok 
współpracowały ze sobą, a podejmowane działania realizowane były 
wspólnie lub ze sobą korelowały. 

Wszystkie wydarzenia i działania zorientowane były na dwa podstawowe 
moduły, które wzajemnie się uzupełniały i wzbogacały.  

W ramach tolerancji i antydyskryminacji zrealizowaliśmy następującą 
problematykę: 

x Holocaust – poznanie tragicznych losów łódzkich Żydów oraz historii 
Marka Edelmana – weterana dwóch powstań z czasów II wojny 
światowej; 

x Uchodźcy – uczestniczenie w obchodach Światowego Dnia Uchodźcy 
w ramach festiwalu w Białymstoku i poznanie zarówno kultury 
muzułmańskiej jak i historii np. Czeczenów, którzy uciekli przed 
prześladowaniami i niechybną śmiercią. Realizowane także tematyczne 
zajęcia w Klubach Dobrej Rozmowy w oparciu o scenariusze Centrum 
Edukacji Obywatelskiej, udostępnione w ramach projektu „Rozmawiajmy 
o uchodźcach”. Dzieci uczestniczyły również w warsztatach dotyczących 
języka nienawiści. 

W module poświęconym edukacji regionalnej każdy prezentował swój 
region i utożsamiał się ze swoją małą ojczyzną, a założone cele 
zrealizowano podejmując następujące działania: 

x szkoły łódzkie pokazały gościom żydowskie dziedzictwo materialne, 
a także historię miasta oraz łódzką gwarę językową, 

x szkoły podlaskie przybliżyły nam historię, tradycję i kulturę białoruską 
i tatarską w połączeniu z elementami religioznawstwa a także historię 
Białegostoku z uwzględnieniem życia i działalności twórcy języka 
Esperanto. 

Wartością dodaną do całości tychże działań było ogłoszenie konkursu 
na bajkę, którą uczniowie mieli napisać nawiązując do podstawowych 
wartości tego programu. Elementy gwary językowej, osadzenie w tradycji 
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regionu oraz wplecenie wątku tolerancji i antydyskryminacji były 
wyznacznikami „mojego magicznego miejsca” bohaterów bajek. 

Uzyskane efekty to: pogłębienie wiadomości z zakresu edukacji regionalnej 
swojej małej ojczyzny jak i regionu podlaskiego, wzrost świadomości 
społecznej o istnieniu innych odmiennych kulturowo, religijnie 
i narodowościowo ludności zamieszkującej obszar Polski oraz nawiązanie 
trwalszych relacji pomiędzy uczestnikami wymiany młodzieży, które wpisują 
się w zakres działań poświęconym tematyce tolerancji i antydyskryminacji. 

Osoba rekomendująca: Emilia Gralewska, doradca metodyczny w ŁCDNiKP 
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XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława 
Staszica w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Wojciech Ulatowski 

 

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego 
w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Elżbieta Jurek 

 

Żywy język rosyjski w polskiej szkole 

Autor: Kamil Dyjankiewicz 

 

18 października 2019 r. do 47 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi 
zaprosiłem Antona Somina – starszego wykładowcę z Rosyjskiego 
Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie. Wizyta odbyła się 
w ramach Międzynarodowych Ekspedycji Oświatowych, których celem była 
wymiana doświadczeń z uczniami, nauczycielami, przedstawicielami 
organizacji i zwykłymi mieszkańcami. Ekspedycja trwała 2 miesiące, 
przebiegała przez 9 krajów, a Łódź była jednym z 5 miast na mapie Polski, 
które wzięły udział w tym niesamowitym projekcie.  

Na początek zagraniczny gość wziął udział w prowadzonej przeze mnie 
otwartej lekcji języka rosyjskiego, której tematem była: Odmiana 
czasowników. W ten sposób pokazałem zagranicznemu gościowi, w jaki 
sposób i przy pomocy jakich gier, zabaw i technologii informacyjno-
komunikacyjnych można ciekawie nauczać młodzież gramatyki. 

Do tego użyłem prezentacji multimedialnej, na której wyświetlona została 
odmiana czasownika pracować (oczywiście w języku rosyjskim). Uczniowie 
najpierw pojedynczo powtarzali po mnie odmianę, następnie wszyscy 
chóralnie. Po wprowadzonym temacie przeszedłem do utrwalenia materiału, 
proponując m.in.: rzucanie kostką od gry (wyrzucona liczba oczek 
wskazywała na podanie przez ucznia danej formy osobowej), pracę 
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w 6 osobowych grupach (grupa otrzymała wypisane na kartce wszystkie 
formy czasownika, następnie musiała ustawić się w kolejności ja, ty, on itd.). 
Na podsumowanie uczniowie, przy pomocy smartfonów i aplikacji Kahoot! 
rozwiązywali interaktywny test.  

Po zakończonej lekcji otwartej zajęcia poprowadził Anton Somin, który 
przedstawił krótki wykład na temat: Dni tygodnia w różnych językach świata. 
Następnie wraz z uczniami odgadywał zapisane cyrylicą napisy użytkowe, 
zagrał w grę: prawda/fałsz oraz zorganizował konkurs na temat wiedzy 
o Rosji. Choć udział w lekcji wzięli głównie uczniowie klas 1, którzy dopiero 
zakończyli naukę alfabetu, bez problemu rozumieli filologa. Dla uczniów zaś 
była to niecodzienna możliwość posłuchać native speakera prosto z Moskwy. 

 
Kolejnego dnia zaprosiłem Antona Somina, uczniów oraz łodzian na 
wycieczkę do Cerkwii Św. Olgi przy ul. Piramowicza, po której oprowadził 
nas prawosławny duchowny. Dodatkową atrakcją dla nas był udział 
w chrzcinach, które akurat w tym czasie odbywały się w świątyni. Na mnie 
i na zgromadzonych gościach zrobiło to niesamowite wrażenie, tym bardziej, 
że chrzciny w obrządku prawosławnym różnią się od tych w kościele 
katolickim.  

Pełni wrażeniami poszliśmy do Szkoły Językowej Na Wostok, gdzie wraz 
z filologiem, uczniami i mieszkańcami zjedliśmy polsko-rosyjskie śniadanie. 
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A gdy zaspokoiliśmy już swoje podniebienia, filolog wystąpił ze swoją 
prezentacją: Język rosyjski i jego bracia. Czy język rosyjski różni się od 
innych języków słowiańskich. 

15 listopada 2019r. zaś do Szkoły Podstawowej nr 29 w Łodzi przybył 
Augustin Griszyn – pochodzący z Moskwy podróżnik, muzyk, lider 
i założyciel grupy "Długość oddechu". Na spotkanie z artystą zaprosiłem 
uczniów klas siódmych i ósmych, którzy wraz z artystą wybrali się w podróż 
w świat instrumentów. Artysta opowiedział uczniom o swoich wielu 
podróżach, w tym nad Bajkał, który stał się dla artysty inspiracją do 
stworzenia utworu. Muzyk zaśpiewał również kilka piosenek, których słowa 
tworzy całkowicie sam. Na koniec spotkania młodzież chwyciła marakasy, 
kazoo, tam-tam-y, shakery, tamburyna, bębny i wraz z muzykiem, który 
przygrywał na djembie, zagrała niesamowity koncert.  

 
Było to niesamowite 45-minutowe spotkanie, które bardzo zachwyciło 
młodzież. Wychodzący z sali uczniowie nie kryli swojego zachwytu 
i  z ciekawością dopytywali mnie, kiedy zorganizuje podobne show. 
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Oba spotkania zorganizowałem, aby dać młodzieży możliwość obcowania 
z żywym językiem rosyjskim, przeniknąć całkowicie w kulturę rosyjską 
i  zapoznać ich ze współczesnością. To tylko początek moich działań, już 
planuję kolejne przedsięwzięcia.  

Cieszy mnie również fakt, że moja działalność edukacyjno-kulturalna jest 
zauważana za granicą. W listopadzie 2019 r. jako jeden z dwóch Polaków 
zostałem Finalistą Międzynarodowego Konkursu Talentów Pedagogicznych 
"Pogłębiaj wiedzę", którego organizatorem jest Stowarzyszenie Rosja. 
Zmagania finałowe odbyły się w dniach 18-21 listopada w Moskwie! 

 
W I etapie 
konkursu wzięło 
udział ponad 100 
osób z 40 krajów 
świata. Odbył się 
on zaocznie 
i należało napi-
sać i wysłać 
przez Internet 
esej na temat 
swojego warsz-
tatu pedagogicz-
nego, przykła-
dów praktyk 
użycia TIK na 
lekcjach. Na 
podstawie zgło-
szeń jury, złożo-
ne z wykładow-
ców akademic-
kich, wybrało do 
ścisłego finału 25 
osób z 17 krajów, 
w tym m.in. 
z Portugalii, 
Francji, Kazach-
stanu czy Izraela.  
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Podczas wielkiego finału, który odbył się w Departamencie Kultury – 
Muzeum im. Ilii Głazunowa, zaprezentowałem 20-minutowy projekt 
edukacyjny: Innowacyjne nauczanie języka rosyjskiego jako obcego, który 
na co dzień realizuję w obu szkołach.  
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Szkoła Podstawowa nr 202 w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 im. Jana Pawła II w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Wiesława Sobczyk 

 

Matematyka - po co ja się tego uczę 

Autorki: Mirosława Maj, nauczycielka matematyki 

 

Pomysł do upowszechnienia 

 

Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki 
(Immanuel Kant) 

 

O ile matematyka już od najmłodszych lat była moją przyjaciółką, o tyle 
słowa, które przytoczyłam, są moja inspiracją dopiero od niedawna. 
Ale chyba powinnam zacząć od tak zwanego początku. 

Na pytanie moich znajomych, dlaczego wybrałam zawód nauczyciela, zawsze 
odpowiadam krótko: bo nie wyobrażam sobie siebie w innym miejscu. Bez 
zastanowienia stwierdzam, że jestem osobą, która ma ogromne szczęście, 
ponieważ moja praca jest moją pasją. 

W szkole miałam fantastycznych nauczycieli matematyki, którzy pokazali mi 
jej piękno. Nie wyobrażałam sobie niczego doskonalszego i zarazem 
prostszego od logicznych i spójnych zasad matematycznych i wysnuwanych 
na ich podstawie wniosków. I w takim błogim stanie tkwiłam aż do studiów 
i pierwszych praktyk w szkole podstawowej. 

Tam bowiem przekonałam się, że spora część uczniów nie pała do 
matematyki tak ogromną miłością, jak ja. Niestety był to dopiero początek 
moich rozczarowań, ponieważ dotarło do mnie, że niechęć do matematyki 
rośnie wraz z wiekiem dzieci, a w szkole średniej lekcje matematyki bywają 
dla uczniów złem koniecznym. 

Jako „świeżak” nie mogłam pojąć braku zainteresowania, a czasem wręcz 
lęku przed tak cudownym przedmiotem. Szukałam różnorodnych rozwiązań, 
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opowiadałam o pięknie logiki, przedstawiałam dzieje rozwoju nauk ścisłych 
oraz biografie naszych rodzimych matematyków, ale poza jednorazowymi 
zrywami nie dostrzegałam bardziej spektakularnych i długofalowych efektów. 

Okazało się, że rozwiązanie było bliżej, niż się spodziewałam. Zdałam sobie 
w pewnym momencie sprawę, że najczęstszymi pytaniami moich uczniów 
były: „A na co mi to?”, „Po co ja się tego uczę?”. I nagle eureka! Wpadłam na 
pewien pomysł. Wykonałam prezentację, w której przedstawiłam podstawowe 
umiejętności matematyczne wykorzystywane w życiu codziennym. Hasłem 
przewodnim był przytoczony na samym początku cytat. I przy wprowadzaniu 
nowego zagadnienia przedstawiałam sytuacje praktyczne, w których jest 
wykorzystywane, a także powiązanie z innymi dziedzinami nauki. 

To był strzał w dziesiątkę! Zdałam sobie sprawę, że abstrakcja, która mnie 
w matematyce fascynuje, moim uczniom przeszkadza; co więcej fakt, 
iż matematyki nie widać i nie można jej dotknąć działa na nich zupełnie 
odwrotnie niż na mnie. Postanowiłam pójść o krok dalej i stworzyć lekcje 
praktyczne. Uczniowie zamieniają się podczas lekcji w bankowców, 
architektów, kierowców, sklepikarzy, sadowników, fryzjerów, lekarzy, 
prawników, liczą zyski z lokat i raty kredytów, wykonują projekty 
pomieszczeń, makiety miast, tworzą listy zapotrzebowania towarów… 

Raz w tygodniu odwiedzałam jedną z klas nauczania zintegrowanego i wraz 
z dziećmi wykonywaliśmy matematyczne eksperymenty, uczyliśmy się 
jednostek masy i długości ważąc i mierząc konkretne artykuły, poznawaliśmy 
czas śledząc losy naszych przodków, aby tak jak oni ustalić najlepszy podział 
miesiąca, tygodnia czy doby i odmierzać czas zegarem wodnym. 

Jednym z najbardziej magicznych momentów był ten, w którym dzieci, 
przelewając wodę z różnych naczyń, odkrywały pojęcie objętości. 
Ich zaskoczenie, gdy okazało się, że ta sama ilość wody mieści się w dwóch 
pojemnikach o całkiem różnych kształtach, było bezcenne, a widok 
ich otwartych i uśmiechniętych buziek zostanie w mojej głowie na zawsze. 

Dzięki uprzejmości władz Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii 
Środowiska Politechniki Łódzkiej moi uczniowie mogli uczestniczyć 
w zajęciach, które prowadził dr inż. Piotr Ostrowski i wczuć się w role 
małych architektów i wykonawców projektów. Tak powstała moja innowacja 
pedagogiczna „Zawodowa matematyka”.  Udało mi się nawiązać współpracę 
z Zespołem Szkół Rzemiosła w Łodzi. Przy wsparciu dyrektora Marcina 
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Józefaciuka oraz wicedyrektor Marty Idczak uczniowie naszych szkół 
odwiedzają się i wspólnie rozwiązują typowe matematyczne zadania 
zawodowe. 

Sama innowacja rozrasta się i pojawiają się nowe pomysły. W najbliższym 
czasie wraz z nauczycielką biologii będziemy miały okazję wykorzystać 
podczas wspólnych zajęć metodę edukacji outdoor (aktywna forma edukacji 
bazująca na doświadczaniu), przy jednoczesnym pokazaniu integracji tych 
dwóch dziedzin. 

Młodsze dzieci przygotowują prezentacje na temat swoich wymarzonych 
zawodów, wyszukując w nich elementy matematyki, starsze same proponują 
zawody związane z danym zagadnieniem. Efekty tak praktycznego podejścia 
do matematyki widoczne są natychmiast, aktywność uczniów podczas lekcji 
jest bardzo duża, a zainteresowanie samym przedmiotem wzrosło ogromnie, 
ponieważ okazało się, że matematyka jest z nimi cały czas. Wbrew pozorom 
mogą jej dotknąć, choćby przy poznawaniu własności trójkąta, kiedy 
wycinają trójkąty z papieru, rozcinają, przeklejają kąty, aby samemu odkryć 
ich sumę lub gdy składają z trójkątów czworokąty, aby znów samemu 
wyprowadzić sobie wzory na ich pola.  

Świadomość, że matematyka pozwala moim uczniom zrozumieć otaczający 
ich świat, a przy tym dostrzec w niej swoją przyszłość, jest dla mnie 
spełnieniem moich zawodowych marzeń. 
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Szkoła Podstawowa nr 202 w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 im. Jana Pawła II w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Wiesława Sobczyk 

 

Zajęcia otwarte interdyscyplinarne 

Autorki: Katarzyna Sendal, nauczycielka geografii, Agnieszka 
Sakowicz, nauczycielka języka niemieckiego 

 
W ramach programu „Aktywna tablica” w naszej szkole odbyły się otwarte 
zajęcia interdyscyplinarne z elementami oceniania kształtującego, korelujące 
geografię z językiem niemieckim pt: Wielobarwność krajów Europy. 

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami poprzez 
prowadzenie lekcji otwartych to bardzo istotny element w pracy nauczyciela, 
który z pewnością wyzwala większą motywację do działania.  

Główne cele zajęć korelacyjnych: 

x poprawa jakości i efektywności pracy na lekcjach poprzez 
zastosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz środków 
dydaktycznych, 

x podkreślenie znaczenia interdyscyplinarnego podejścia do nauki, 
x wymiana doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących prowadzenia zajęć 

w korelacji międzyprzedmiotowej. 

Zajęcia w korelacji międzyprzedmiotowej „Wielobarwność krajów Europy” 
promują interdyscyplinarność kształcenia, a ich podstawowym celem było 
ukazanie uczniom możliwości łączenia treści geograficznych z językiem 
niemieckim oraz popularyzowanie wiedzy o krajach Europy. Pytaniem 
kluczowym w trakcie zajęć było: dlaczego Europa jest cenna? 

Uczniowie podczas lekcji pracowali metodami aktywnymi z wykorzystaniem 
tablicy interaktywnej. Młodzież musiała wykazać się znajomością mapy jak 
również walorów przyrodniczych i kulturowych Europy, wykorzystując przy 
tym oraz doskonaląc znajomość języka niemieckiego. Podczas lekcji 
nauczyciele wykorzystywali szereg metod aktywizujących różne kanały 
sensoryczne. Należy tu wymienić m. in. quiz multimedialny „Jaki to kraj?, 
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czy grę słuchową „Języki europejskie”. Uczniowie pracowali 
w dwuosobowych grupach o zróżnicowanym poziomie dydaktycznym, aby 
słabsi koledzy mogli liczyć na pomoc zdolniejszych.    

Syntezą lekcji był pokaz multimedialny oraz omówienie odpowiedzi na 
postawione pytanie kluczowe. 

Na koniec nauczyciele skorzystali z „Gadającej ściany”, aby uzyskać 
informację zwrotną w jakim stopniu uczniowie opanowali wiedzę 
i słownictwo poznane w trakcie zajęć. 

W ankietach ewaluacyjnych uczniowie pozytywnie wyrażali się na temat 
zajęć uznając je za bardzo ciekawe i podkreślając, że takich 
interdyscyplinarnych lekcji powinno być więcej. Bardzo spodobało im się 
również łączenie treści geograficznych z praktycznym wykorzystaniem 
języków obcych, jako przydatne w dalszym życiu.  

Osoba rekomendująca: Mariola Zajdlic, nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 



KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 51 

 

Szkoła Podstawowa nr 202 w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 im. Jana Pawła II w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Wiesława Sobczyk 

 

Projekt „Aktywna tablica” 

Autorki: Elżbieta Bednarek, wicedyrektor szkoły, Katarzyna Sendal, 
nauczycielka geografii, Agnieszka Sakowicz, nauczycielka języka 
niemieckiego 

 

Wyposażenie szkoły w tablice interaktywne daje szansę na edukację na 
poziomie XXI wieku. Społeczeństwo cyfrowe - to realia egzystencji 
i funkcjonowania naszych uczniów, dlatego też przed edukacją wyzwanie - 
wychodzić naprzeciw, dotrzymywać kroku postępowań w zakresie 
nowoczesnych technologii informatycznych.  

W roku szkolnym 2018/2019w Szkole Podstawowej nr 202 realizowano 
rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
„Aktywna tablica”. 

Efekty sposobu nauczania i uczenia się: 

x zaangażowanie uczniów poprzez zwiększenie dynamiki lekcji 
i oddziaływania na wiele zmysłów, 

x znacznie większa różnorodność wykorzystanych materiałów 
edukacyjnych w czasie lekcji, 

x możliwość szerszego doboru materiałów do indywidualnych potrzeb 
uczniów, 

x dostęp do różnorodnych programów i bieżących informacji 
znajdujących się w oprogramowaniu komputera i w Internecie.  

W ramach realizacji programu rządowego wzięliśmy udział w międzyszkolnej 
sieci współpracy nauczycieli stosując TIK w nauczaniu pod nazwą „Aktywna 
Tablica w Łódzkich Szkołach” współpracując ze szkołami SP nr 168, 
SP nr 205, SP nr 192 i SP Stowarzyszenia Oświatowego Twoja Szkoła. 
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Sposoby realizacji: 

x wymiana poglądów, doświadczeń, 
x dzielenie się przykładami dobrych praktyk  min. lekcje modelowe, 
x uczestniczenie w wydarzeniach VI Weekend z technologią 

Informacyjną w ŁCDNiKP, 
x stosowanie TIK w procesie edukacyjnym na każdym etapie 

edukacyjnym. 

W Szkole Podstawowej nr 202 odbyła się lekcja modelowa z elementami 
oceniania kształtującego, korelujące geografię z językiem niemieckim 
„Wielobarwność krajów Europy”. Celem ogólnym było popularyzowanie 
wiedzy o krajkach Europy. Kryteria sukcesu /Ma Co Be ZU to: ugruntowanie 
wiedzy nt. walorów turystycznych Europy i posługiwania się w języku 
niemieckim podstawowi pojęciami związanymi z geografią Europy. Na lekcji 
wykorzystano komputer, rzutnik multimedialny, tablice multimedialne i inne.   

W ramach programu „Aktywna tablica” zrealizowany został blok lekcji, które 
dały możliwość prezentowania umiejętności informatycznych uczniów 
II etapu edukacyjnego: 

x tworzenia bloków w programie scratch, 
x zgadywania  liczby w programie scratch, 
x gry w scretchu. 

Uczniowie wykorzystywali aplikacje, które umożliwiają rozwijanie 
logicznego myślenia i kreatywności uczniów. 

Osoba rekomendująca: Mariola Zajdlic, nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 
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Szkoła Podstawowa nr 202 w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 im. Jana Pawła II w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Wiesława Sobczyk 

 

Konkurs 

Autorki: Elżbieta Bednarek, wicedyrektor szkoły, Rafał Dąbrowski, 
nauczyciel plastyki, Damian Sobusiak, nauczyciel historii, Marlena 
Bartos, nauczyciel bibliotekarz 

 

Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II jest organizatorem I edycji 
konkursu międzyszkolnego „Moja ulubiona postać z komiksu”. 

Konkurs ma swoją już dwuletnią historię jako konkurs szkolny. 

Ilość uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie oraz bardzo wysoki 
poziom prac plastycznych w niełatwej technice rysunkowej – ołówkiem, 
kolorową kredką lub piórkiem skłoniło organizatorów do zorganizowania 
edycji konkursu międzyszkolnego. To zadanie podjęliśmy we współpracy 
z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 
Konkurs swoim patronem objął Dyrektor ŁCDNiKP pan Janusz Moss. 
W konkursie wzięło udział 5 łódzkich szkół podstawowych: SP nr 12, 
SP nr 34, SP nr 182, SP nr 202, SP nr 205 każda ze szkół do konkursu, 
w wyniku eliminacji szkolnych, skierowała prace 6 uczniów. Poziom prac 
godny uwagi a decyzja niełatwa dla jury.  

Uroczysty finał odbył się 24 maja w Szkole Podstawowej nr 202. Uroczystość 
uświetnili uczniowie szkoły prezentując talenty wokalne i taneczne. 

Była też sfera edukacyjna: wystawa szkolnych – bibliotecznych zbiorów 
komiksów oraz prezentacja multimedialna „Historia komiksu”. 

Przyznano I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w sumie 17 nagród oraz 
10 podziękowań za udział. Poza tym zostały przyznane 2 nagrody specjalne 
za wyjątkowe prace i bardzo wysoko ocenione umiejętności przez plastyków.  
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Cele konkursu: 

x propagowanie wiedzy o komiksie literackim, filmowym, grze 
komputerowej, 

x popularyzowanie postaci komiksu, która wzbudza zainteresowanie 
uczestnika konkursu, 

x przedstawienie postaci i otoczenia ze szczegółami, w których 
występują, 

x rozbudzenie kreatywności i rozwijania wyobraźni plastycznej, 
x rozwijanie umiejętności prezentowania własnej twórczości. 

Nagrody wręczyła dyrektor Zespołu – Szkolno Przedszkolnego nr 2 pani 
Wiesława Sobczyk. 

Organizatorzy konkursu: wicedyrektor Elżbieta Bednarek, nauczyciel plastyki 
Rafał Dąbrowski, bibliotekarz Marlena Bartos, nauczyciel historii Damian 
Sobusiak oraz współpracujący doradca metodyczny ŁCDNiKP Beata 
Nadarzyńska i nauczyciel świetlicy Ewelina Kamelak. 

II edycja konkursu jest w zamyśle organizatorów. 

Osoba rekomendująca: Mariola Zajdlic, nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 
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Szkoła Podstawowa nr 202 w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 im. Jana Pawła II w Łodzi  

Dyrektor szkoły: Wiesława Sobczyk 

 

CHRONISZ DANE – CHRONISZ SIEBIE 

Autor: Anna Janik, nauczycielka informatyki 

 

 

Jakie działanie realizuje szkoła uświadamiając uczniów o potrzebie 
ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej 202 w Łodzi? 

Podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych i prawa do prywatności  
wśród uczniów i nauczycieli to priorytet na miarę dzisiejszych czasów. 
Zwiększenie świadomości w tym zakresie w środowisku oświatowym daje 
korzyści zarówno edukatorom, jak również podopiecznym. 
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Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych uczniów bierzemy udział 
w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Twoje dane – Twoja 
sprawa”. Jest to program Urzędu Ochrony Danych Osobowych, skierowany 
do szkół w ramach realizacji profilaktycznych działań edukacyjnych. 

Nauczyciel naszej szkoły jest od kilku lat liderem programu i prowadzi 
warsztaty dobrych praktyk na rozpoczynającej i podsumowującej 
Ogólnopolskiej Konferencji w Warszawie.  

W ramach wzajemnej współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych 
szkoła realizuje własny, Ogólnopolski Program Sprawnościowy Ochrony 
Danych Osobowych, który wdrożyliśmy w naszej placówce edukacyjnej, 
a do współpracy zaprosiliśmy inne szkoły z Polski. Wyzwanie podjęło 75 
szkół. 

Głównym i nadrzędnym celem programu to zakładanie w każdej jednostce 
edukacyjnej małych struktur ODO, składających się z nauczyciela 
koordynatora programu i uczniów zainteresowanych tematyką ochrony 
danych. 
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Program kierowaliśmy do tych szkół, nauczycieli – koordynatorów, którzy 
chętnie podejmują wyzwania i są w swojej placówce inicjatorami 
nowatorskich działań. W tym wypadku, działań uświadamiających młodych 
ludzi o konieczności ochrony własnych danych osobowych. 

Program Sprawnościowy ODO realizowany był w ramach Ogólnopolskiego 
Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”, nad którym patronat 
objęło Ministerstwo Edukacji oraz Rzecznik Praw Dziecka. 

Nasza placówka stała się szkołą pilotażową, na której wzorowały się inne 
szkoły. Jako szkoła wiodąca, przez cały rok szkolny wspieraliśmy pracę 
innych szkół. Doradzaliśmy i przeprowadzaliśmy kompleksowo przez 
wszystkie etapy całorocznego programu. 

W ramach zajęć pozalekcyjnych utworzyliśmy szkolną grupę KODO (Koło 
Ochrony Danych Osobowych). Do pracy w naszej grupie zgłosili się chętni 
uczniowie z klas VIII i VII.  

Opiekun grupy, a zarazem szkolny koordynator zaprezentował uczniom cele 
i założenia programu oraz sprawności, które zdobywali podczas realizacji 
poszczególnych inicjatyw na terenie szkoły i poza nią.  

Uczniowie z opiekunem ułożyli harmonogram działań i przystąpili do 
realizacji. Pierwszym działaniem było zaprojektowanie logo grupy, które 
było wizytówką i  identyfikowało grupę. Opracowano również ankiety 
dotyczące ochrony danych, które przeprowadzone zostały wśród uczniów 
naszej szkoły. Pozwoliły one ukierunkować pracę uczestników programu.  

Zaprojektowano i wykonano okolicznościowe ulotki dotyczące działalności 
grupy, które zawierały różne przydatne informacje. Rozdawano je na 
zebraniach z rodzicami. Przeprowadzono wśród uczniów naszej szkoły 
konkurs na ZNACZEK RODO. Celem było przybliżenie pojęcia RODO 
wśród uczestników.  

Na dużą uwagę zasługuje 8 godzinny MARATON DNIA OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH, który cieszył się dużym powodzeniem. Wzięło 
w nim udział 68 % uczniów naszej szkoły. Były konkursy, quizy, krzyżówki, 
koła fortuny i nagrody. Uczniowie z grupy KODO pełnili funkcję edukatorów. 

Przeprowadzono również wśród grupy KODO konkurs na hasła dotyczące 
ochrony danych i prawa do prywatności. Najciekawsze z nich zamieszczone 
zostały na zakładkach do książek wykonanych przez uczniów naszej szkoły. 
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Wykonano też okolicznościową wystawę zakładek z hasłami, które zwracały 
uwagę innych. 

Szkolna grupa KODO przygotowała w programie Scratch animowane 
scenki, w których postacie prowadzą dialogi, na temat ochrony swoich 
danych w różnych sytuacjach losowych. 

Wśród działań grupy, na uwagę zasługuje szkolny konkurs na ROBOTA 
RODO, gdzie uczestnicy musieli ukryć swoje dane w niewidocznym miejscu 
robota. Prace były bardzo efektowne i zostały zaprezentowane w szkole oraz 
nagrodzone. 

Przez cały rok szkolny uczestnicy KODO prowadzili KARTĘ 
SPRAWNOŚCI MŁODEGO INSPEKTORA ODO, do której wpisywali 
zdobyte sprawności, punkty za wkład pracy własnej w realizacje 
poszczególnych inicjatyw. To grupa przydzielała sobie wzajemnie punkty za 
poszczególne realizacje. Z każdego działania wybierała lidera, czyli taką 
osobę, która w danym zadaniu wyróżniła się. Ona zdobywa najwięcej 
punktów. W każdym działaniu ktoś inny mógł zostać liderem.  
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W każdej placówce biorącej udział w programie, uczeń- lider, który zdobył 
najwięcej punktów został zaproszony wraz z koordynatorem programu do 
Warszawy. 

W tym roku, na konferencji podsumowującej całoroczną pracę szkół Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Rzecznik Praw Dziecka 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej wręczyli: 

x dyplomy i statuetki dla szkół; 
x dyplomy, medale i nagrody dla uczniów liderów, którzy zdobyli 
najwięcej punktów; 
x podziękowania dla nauczycieli – koordynatorów. 

Szkoła zdobyła zaszczytny tytuł „ZNAWCA RODO”, a uczeń lider tytuł 
„MŁODEGO INSPEKTORA ODO”. 

Wszyscy uczestnicy programu mogli wymienić się doświadczeniami 
z realizacji poszczególnych inicjatyw oraz obejrzeć kroniki – albumy 
własnych działań, które stały się inspiracją dla innych.  

Uczniowie z grupy KODO bardzo rozwinęli swoje zainteresowania tematyką 
ochrony danych, a niektórzy z nich chcieliby dalej je rozwijać w przyszłej 
szkole.  

Być może ukierunkowane zainteresowania umożliwią im dalszą edukację, 
a w przyszłości pracę zawodową, która dawałaby im satysfakcję. 
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Ogólnopolski Program Sprawnościowy ODO został w kwietniu 2019 r. 
zaprezentowany przez autora naszej szkoły panią Annę Janik na spotkaniu 
szkoleniowym „RODO w edukacji. Mazowieckie spotkanie z ochroną 
danych osobowych w szkole” w Sieradzu. 

Tam również skupił uwagę słuchaczy. 

Ogólnopolski Program Sprawnościowy ODO jest prezentowany na stronie 
internetowej UODO. 

Osoba rekomendująca: Mariola Zajdlic, nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 
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Szkoła Podstawowa nr 202 w  Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 im. Jana Pawła II w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Wiesława Sobczyk 

 
SPOTKANIE POKOLEŃ. Zajęcia pozalekcyjne 
zorganizowane z okazji Dnia Babci i Dziadka 
w Szkole Podstawowej 202 w Łodzi 

Autor: Anna Janik, nauczycielka informatyki 

 

Dzień Babci i Dziadka to dobra okazja, żeby wspólnie spędzić czas, ale 
jeszcze lepiej, wspólnie zrobić coś razem. Wzajemna współpraca młodego 
człowieka z swoim dziadkiem, babcią – seniorem stawia wiele wyzwań. Daje 
wiele możliwości.  

Umożliwia wzajemną pomoc, uczy cierpliwości, tworzy wyjątkową 
i fascynującą więź, naprawia relacje, pozwala spojrzeć na drugiego człowieka 
poprzez pryzmat swoich potrzeb, ale również potrzeb osoby bliskiej, otwiera 
na możliwości drugiej osoby, uczy cierpliwości i uznania. Tworzy wyjątkową 
i niepowtarzalną więź. Uczy wzajemnego szacunku. 

Te właśnie potrzeby i chęć ich wzmacniania przyczyniły się do 
zorganizowania spotkania pozalekcyjnego, na którym młodsze pokolenie 
i starsze mogły się wzajemnie się od siebie uczyć.  

Tematyka zajęć dostosowana została do uroczystości, na którą wcześniej 
wnuki mogli zaprosić swoje babcie i dziadków. 

Głównym celem zajęć było – Tworzenie animacji okolicznościowej 
w programie Scratch. 

Temat zajęć: Animowany bukiet z napisem wykonany  w programie Scratch 
z okazji Babci i Dziadka. 

Seniorzy poproszeni zostali o wyrażenie zgody na publikowanie ich 
wizerunku na szkolnej stronie oraz innych materiałów promujących szkołę. 
Umożliwiło to stworzenie pełnej dokumentacji fotograficznej. 
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Wprowadzenie do lekcji miało charakter poznawczy. Seniorzy mieli okazję 
poprzez rozmowę kierowaną wysłuchać spostrzeżeń na swój temat. Pokazało 
to, jak bliskie są to relacje rodzinne.  

Młodsze pokolenie jednogłośnie określiło cel i okazje do  spotkania. 

Zostali podzieleni na grupy i tworzyli mapę myśli „O czym marzą babcie 
i dziadkowie?” 

I tym razem można było zobaczyć, jak bardzo otwarci na potrzeby starszego 
pokolenia są ich wnukowie. Seniorzy byli zaskoczeni, że podopieczni wiedzą 
o nich tak wiele i potrafią określić ich potrzeby. 

Podczas pracy właściwej, kiedy uczniowie przystąpili do tworzenia 
poszczególnych elementów tworzonego animowanego bukietu, mogli polegać 
na wsparciu swojego opiekuna. Często była to rola doradcza, ponieważ 
inwencja twórcza dziecka nie powinna być blokowana. 

 

Zajęcia przy komputerach prowadziły dwie nauczycielki naszej placówki 
Anna Janik i Paulina Szewczyk-Pietrasik. Przez cały cykl lekcyjny 
nauczycielki umiejętnie kierowały procesem lekcyjnym.  
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Praca wykonywana była przez uczniów z różnych grup wiekowych, stąd 
zróżnicowany był stopień trudności.  

Na zajęciach wykorzystywano bogate wyposażenie pracowni komputerowej: 
tablicę interaktywną, rzutnik, komputer z oprogramowaniem Scratch, karty 
pracy. 

Ukończoną pracę oglądała widownia. Każdy musiał pod wprawnym okiem 
autora dorysować jakiś niewielki element. I tu większą cierpliwością wykazali 
się seniorzy. Młodsze pokolenie niekoniecznie akceptuje takie zmiany. 
Nawet, jeżeli dokonuje ich ktoś bliski. 

Podczas kiedy seniorzy zajęci byli pracą, ich wnukowie wyszli cicho z klasy 
po upominki przygotowane wcześniej oraz kwiaty.  

Po powrocie do sali wręczyli je swoim dziadkom i zaakceptowali niewielkie 
zmiany w pracy.  

Wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia animowanych prac. A autorzy 
otrzymali  zasłużone oceny. 

Zajęcia podsumowane zostały zabawą „Dokończ zdanie”. Kocham mojego 
dziadka ponieważ. Niektóre wypowiedzi wnuków wzbudziły bardzo duże 
emocje u seniorów. Potwierdzały, jak bardzo młode pokolenie otwarte jest na 
starsze. 

Zajęcia upłynęły w miłej i rodzinnej atmosferze przy słodkim poczęstunku. 

Osoba rekomendująca: Mariola Zajdlic, nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 
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Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-
Hotelarskich im. Władysława Grabskiego 
w Łodzi 
Dyrektor szkoły: Kamila Niewiadomska 

 
Dni Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich 
im. Władysława Grabskiego w Łodzi 

Małgorzata Szczepanik, nauczycielka przedmiotów zawodowych 

 

 
W dniu 12 grudnia 2019 roku w naszej szkole odbyły się uroczyste Dni 
Doradztwa Zawodowego. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu 
znakomitych i cenionych gości, m.in Wiceprezydent Miasta Łodzi – pani 
Małgorzata Moskwa-Wodnicka, Łódzki Kurator Oświaty – pan Grzegorz 
Wierzchowski, Dyrektor ŁCDNiKP – pan Janusz Moos oraz Goście 
Honorowi: Dyrektor hotelu PURO Łódź Centrum – Tomasz Rajkowski, 
Prezes Polskiej Izby Turystyki Oddział Łódzki – pan Andrzej Kołłątaj, 
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Dyrektor ZUS I Oddział w Łodzi – pani Romana Mierzejewska. Gościliśmy 
również przedstawicieli Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej, Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzi, 
przedstawicieli Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, szkolnej Rady 
Rodziców, a także szkoły podstawowe oraz media.   
Podczas oficjalnej części obchodów Dni Doradztwa Zawodowego, 
w obecności Wiceprezydent Miasta, miało miejsce uroczyste podpisanie 
umów patronackich z Pracodawcami: z łódzkim hotelem PURO, Polską Izbą 
Turystyki oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi. 
Nie zabrakło miejsca na spotkania uczniów szkół podstawowych 
i zawodowych, którzy zaprezentowali ofertę swoich placówek. Zaproszeni 
goście oraz uczniowie szkół podstawowych obejrzeli pokazy praktycznych 
zadań zawodowych w wykonaniu uczniów klas hotelarskich: serwis ławowy 
i teamowy, pokazy sztuki barmańskiej, baristycznej i serwowania churrosów. 
Młodzież z III klasy hotelarskiej – objęta patronatem hotelu Vienna House 
Andel’s w Łodzi przedstawiła wyposażenie jednostki mieszkalnej 
czterogwiazdkowego hotelu, obsługę gości hotelowych i zaprezentowała 
pokaz artystycznego składania ręczników. Natomiast uczennice klasy II 
w zawodzie technik hotelarstwa przedstawiły pokaz składania serwetek.  
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Po zapoznaniu się z ofertą edukacyjną łódzkich szkół zawodowych, 
zaproszona młodzież szkół podstawowych uczestniczyła w indywidualnych 
i grupowych warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego, prowadzonych 
przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
oraz Powiatowy Urząd Pracy (doradztwo grupowe). Uczniowie zdobyli 
wiedzę na temat projektowych zagranicznych staży zawodowych naszych 
uczniów, uczestniczyli w pokazach praktycznych zadań zawodowych 
w hotelarstwie i podczas obsługi pasażerskiej na lotnisku. Dużym 
zainteresowaniem cieszyło się stoisko barmańskie i baristyczne. Swoją ofertę 
edukacyjną przedstawili również uczniowie klas turystycznych 
i ekonomicznych naszej szkoły. 
Dni Doradztwa Zawodowego wzbudziły szczególne zainteresowanie. 
Uroczystość bardzo się podobała, a nasi goście byli zadowoleni. Wszystkim 
dziękujemy i serdecznie zapraszamy na Dzień Zawodowca oraz Drzwi 
Otwarte. 
Osoby rekomendujące: Kamila Niewiadomska, dyrektor szkoły, Maria 
Wajgner, doradca metodyczny w ŁCDNiKP  

Zdjęcia: z archiwum szkoły 
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Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Zofia Wrześniewska 

 
Współpraca Gastronomika z łódzkimi hotelami 

Opracowanie i rekomendacja: Zofia Wrześniewska 

 

10 października 2019 roku w łódzkim Gastronomiku odbyła się uroczystość 
podpisania umowy patronackiej między firmą Orbis S.A. - właścicielem 
hoteli Novotel i Ibis a Zespołem Szkół Gastronomicznych w Łodzi.  

 
Sygnatariuszami umowy byli pan Tomasz Trela - Pierwszy Wiceprezydent 
Łodzi, pan Bartłomiej Szmajdziński - Dyrektor Działu Talent & Culture 
Polska i Kraje Bałtyckie Orbis S.A. i pani Zofia Wrześniewska - dyrektor 
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi. 

W czasie uroczystości, zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć pokaz serwisu 
synchronicznego, przygotowanego przez grupę uczniów Gastronomika pod 
kierunkiem nauczycielek: pani Klaudii Balcerowskiej i pani Edyty Cieślak - 
Kudły. Pokaz był ilustracją do tego, czego będą uczyć się uczniowie 
dwuzawodowej klasy patronackiej, kształcącej w zawodach: technik usług 
kelnerskich i technik żywienia i usług gastronomicznych. 
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Podpisanie umowy było tylko symbolem trwającej już współpracy między 
szkołą a hotelami. Od 2 lat uczniowie gastronomika odbywają staże 
w Novotel Łódź Centrum oraz Ibis Centrum. Oba hotele przyjmują też 
uczniów klas 3-cich BS I w ramach cotygodniowych zajęć praktycznych. 
Hotele wspierają też działalność promocyjną szkoły - ich przedstawiciele 
towarzyszyli Gastronomikowi w czasie Łódzkich Targów Edukacyjnych, 
Dnia Otwartego, czy ubiegłorocznego Festiwalu Szkół Technicznych. 
Ciekawą formą współpracy jest także organizacja wycieczek tzw. fam trip, 
polegających na zwiedzaniu "od kuchni" obu hoteli, zapoznanie się 
zapleczem gastronomicznym oraz serwisem w restauracjach hotelowych.  
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Uczniowie klasy patronackiej poznali już swojego przyszłego pracodawcę 
w czasie takiej wycieczki. W tym roku wezmą też udział w warsztatach 
kulinarnych z szefem hotelowej kuchni, a od przyszłego roku rozpoczną 
praktyki zawodowe w Novotelu i Ibisie. 

Bardzo cennym wsparciem jest także pomoc w organizacji szkolnych 
konkursów: udział w jury Wystawy Stołów Okolicznościowych, czy 
konkursu Najlepszy Kelner Szkoły oraz ufundowanie nagród w tych 
konkursach. 

Współpraca między szkołą a pracodawcą pokazuje, jak ważny jest ten obszar 
w rozwoju szkolnictwa zawodowego. Uczniowie mają możliwość poznania 
pracodawcy i pracy w warunkach rynkowych, nawiązania kontaktów 
zawodowych. Dla najlepszych zagwarantowana jest praca w tych 
renomowanych hotelach. 

Zdjęcie: z archiwum szkoły 
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Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Halina Włodarczyk  
 

 
 
 
 
 
 

 

Stworzenie kolekcji „Od zmierzchu do świtu” 

 

30 czerwca na zamku w Łęczycy odbyły się XXV Spotkania z Modą. 
18 kolekcji, a wśród nich pokaz mody - Od zmierzchu do świtu - Oli 
Owidzkiej z klasy drugiej technika przemysłu mody z Zespołu Szkół 
Przemysłu Mody w Łodzi. 

Inspiracją do stworzenia kolekcji „Od zmierzchu do świtu” był przebieg dnia 
i nocy - rozpoczynający się świtem a kończący zmierzchem. A może jednak 
zmierzch nie zwiastuje zakończenia? A gdyby tak odmienić bieg zdarzeń? 
Mrok przeistoczy się w światło lub światło przebije się przez kurtynę mroku.  
Ola została doceniona przez zgromadzoną publiczność i to właśnie w jej 
rękach znalazła się Nagroda Publiczności. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy uczennicy dalszych sukcesów. Pokaz można oglądać na YouTube: 
https://www.youtube.com/user/zspmLODZ 

Rekomendacja i opracowanie: Maria Michalak, nauczyciel konsultant 
i opiekun szkoły z ramienia Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego  

 

  

https://www.youtube.com/user/zspmLODZ
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Zespół Szkół Edukacji Technicznej 
im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Dorota Stefaniak  
 

Sukcesy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół 
Edukacji Technicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego 
w Łodzi w roku 2019 

 

� Wyróżnienie w V Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek 
"Kolędujmy razem" zdobyte przez zespół muzyczny „Warecka Band” – 
styczeń 2019; 

� W marcu 2019 z rąk Wojewody Łódzkiego i Kuratora Oświaty uczeń 
klasy II Toe Radosław Wasiak otrzymał dyplom Stypendysty Prezesa 
Rady Ministrów; 

� Uczeń klasy 3Tin Wojciech Pluta zajął 3 miejsce w ogólnopolskim 
konkursie z języka angielskiego Understand III; 

� Uczniowie z klasy 2 Toe w składzie: Burzyński Paweł, Michalak 
Gabriel, Łyp Przemysław - pod opieką pana Damiana Mikołajczyka brali 
udział w konkursie pn.: "Najlepsza praca modelowo - konstrukcyjna 
w szkołach elektrycznych i elektronicznych" o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego. Konstruktorzy zaprezentowali efekty swojej 
rocznej pracy - "Generator Van de Graaffa"; 

� Jakub Gandziarski oraz Gabriel Michalak, wzięli udział w konkursie 
"Myśl kreatywnie - zostań wynalazcą" organizowanym przez 
ŁCDNiKP w Łodzi. Pierwsze miejsce w województwie zajął Jakub 
Gandziarski z klasy 3 Toe - opisując "Badawczy model elektrolizera" – 
kwiecień 2019; 

� II miejsce w turnieju szachowym łódzkich techników. W klasyfikacji 
indywidualnej drugim najlepszym szachistą okazał się Daniel Kusiak 
z klasy 3Tin – kwiecień 2019; 

� W XXXIII Edycji Ruchu Innowacyjnego troje nauczycieli otrzymało 
certyfikaty Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
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i Kształcenia Praktycznego: Aleksandra Buzar i Damian Mikołajczyk 
otrzymali certyfikaty „Nauczyciela Innowatora”, Agnieszka Stelmasiak 
otrzymała certyfikat „Kreatora Kompetencji Społecznych”.  Wyróżniona 
została także Dyrektor Szkoły Dorota Stefaniak certyfikatem „Promotor 
Rozwoju Edukacji” – czerwiec 2019; 

� Patron szkoły, firma Schindler została uhonorowana certyfikatem 
„Pracodawcy Wspierającego Edukację”; 

� W trakcie wrześniowych targów ENERGETAB troje uczniów wzięło 
udział w konkursie „Zadbaj o swoją przyszłość - zostań wynalazcą”. 
Rywalizując z uczniami z całej Polski, Gabriel Michalak zajął I miejsce, 
Przemek Łyp - II miejsce, a Paweł Burzyński otrzymał wyróżnienie – 
wrzesień 2019; 

� Pani Izabela Czyżewska - Dyrała otrzymała nagrodę Prezydenta 
Miasta, Pan Włodzimierz Drewnowski otrzymał nagrodę Łódzkiego 
Kuratora Oświaty, a Pan Damian Mikołajczyk, z okazji 100 - lecia 
Łódzkiego Oddziału SEP - naszego patrona został uhonorowany 
medalem im. prof. Stanisława Fryzego w uznaniu wybitnej 
i twórczej pracy naukowo - technicznej w dziedzinie elektryki – 
październik 2019; 

� W VI Edycji „Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacjiˮ 
organizowanego przez Akademię Humanistyczno Ekonomiczną 
w Łodzi, srebrny certyfikat (II miejsce) zdobył Pan Damian 
Mikołajczyk - nauczyciel przedmiotów zawodowych - elektrycznych, 
potwierdzając tym samym, że posiada kompetencje w nauczaniu metodą 
projektów. Dyrekcja Zespołu Szkół Edukacji Technicznej - Pani Dorota 
Stefaniak została wyróżniona certyfikatem potwierdzającym 
wspieranie kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów 
i nauczycieli – październik 2019; 

� Paweł Burzyński z klasy 3Toe dołączył do elitarnego grona uczniów 
Mia100 Talentów – listopad 2019. 
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XXVI Liceum Ogólnokształcące 
im. K. K Baczyńskiego w Łodzi 
Dyrektor szkoły: Małgorzata Wiśniewska 

 

„Nie wstydź się miłowania, tworzenia, dorastania” 
czyli jubileusz 70-lecia XXVI Liceum 
Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi 

Opracowanie i rekomendacja: Małgorzata Wiśniewska, dyrektor 
szkoły, Małgorzata Bartosiak, doradca metodyczny w ŁCDNiKP 

 

W 2019 roku przypadła 
siedemdziesiąta rocznica 
powstania XXVI Liceum 
Ogólnokształcącego w Łodzi. 
Wrócimy tutaj, bo jest taka 
siła, że każdy chętnie do 
młodości wraca….  

Te zgoła oczywiste słowa 
refrenu niegdysiejszego hymnu 

szkoły autorstwa Bogdana Koprowskiego brzmią tym bardziej dobitnie, gdy 
przychodzi nam świętować już 70 rocznicę powstania Alma Mater. 70 lat to 
już trzecie pokolenie biologiczne, które przy ulicy Wileńskiej kształtuje swoje 
umiejętności, nierzadko i charaktery. Dziadkowie absolwenci przyprowadzają 
dziś swoje wnuki – jednych i drugich łączy ta sama szkoła. Czy w przeciągu 
70 lat jest jakieś wspólne spoiwo, jakaś namacalna wartość pozwalająca 
wyodrębnić, samookreślić profil absolwenta XXVI LO? Przyjrzyjmy się 
zatem krótko historii. 

Był rok 1947. Z wolna do życia wracała, umęczona przez wojnę, Polska. 
Pełne zapału ręce i serca motywowały powstanie nowej wszechnicy. Żyli 
jeszcze przedwojenni inżynierowie i budowniczy i to od nich zależał tak 
naprawdę ostateczny efekt budynku, który do dziś poszczycić się może 
solidnością, starymi rozwiązaniami architektonicznymi, a wśród nich 



74 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 

 
symbolami minionej epoki – schronami. 15.11.1947 roku wmurowano 
uroczyście kamień węgielny i w ciągu 2 lat budynek powstał. 
25.09.1949 roku ówczesny polski premier Józef Cyrankiewicz dokonał 
uroczystego otwarcia. Nowa szkoła otrzymała nazwę VI Szkoły Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci Stopnia Podstawowego i Licealnego. Szkoła o tej nazwie 
istniała do sierpnia 1957 roku.  

To właśnie we wrześniu 1957 roku na edukacyjnej mapie Łodzi pojawiła się 
nazwa XXVI Liceum Ogólnokształcące. Jego dyrektorem w 1961 roku 
został mgr Henryk Konarzewski, zastępując na stanowisku zasłużonego 
Antoniego Wojteckiego. Pod kierunkiem nowego dyrektora szkoła tętniła 
życiem. Do dziś powiadają o Nim Człowiek – Legenda. Przez lata 
funkcjonowały anegdoty związane ze specyfiką klasycznej szkoły, jakiej 
hołdował dyrektor Konarzewski – zapalony łacinnik, wybitny nauczyciel, 
nazywany przez uczniów z sympatią „Konarem”. Potrafił stworzyć w szkole 
atmosferę dyscypliny, rzetelnej pracy na miarę elitarnych szkół 
przedwojennej Polski. Bardzo szybko XXVI LO zyskało rozgłos w dzielnicy, 
a potem w całej Łodzi, jako jedno z lepszych wszechnic wiedzy.  

Jedną z najbardziej wyróżniających się wizytówek XXVI LO były 
wówczas chór i orkiestra. Chór szkolny rozbrzmiewał swymi głosami nie 
tylko w Auli noszącej dziś imię Henryka Konarzewskiego, ale i corocznie 
w koncertach Filharmonii Łódzkiej, na festiwalach w całej Polsce. Dzisiaj 
nawiązujemy do tej tradycji. Podczas uroczystości 70-lecia szkoły po raz 
pierwszy po wielu latach znów zabrzmiały tony nowego chóru, który 
reaktywowano we wrześniu 2019 roku.  

W 1978 roku dyrektorem szkoły została mgr Danuta Falak, absolwentka 
szkoły z roku 1958. To kolejna niezapomniana legenda szkoły. Jako zastępca 
dyrektora Konarzewskiego od 1974 roku, a później jej dyrektor, aż do roku 
2005 prowadziła XXVI LO, jako swój dom, w przenośni i w rzeczywistości. 
To za jej rządów XXVI LO stało się szkołą przodującą w Łodzi i regionie. 
Danuta Falak całe swoje życie poświęciła tej szkole, było to Jej ukochane 
miejsce jako uczennicy, później nauczycielki, a wreszcie dyrektora. W trakcie 
jej kadencji szkoła przystąpiła do prestiżowego Towarzystwa Szkół 
Twórczych oraz Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Na początku lat 
90-tych pojawiła się możliwość tworzenia własnych programów autorskich. 
Rada Pedagogiczna odpowiedziała na te zmiany i w szkole powstały nowe, 
ciekawe pomysły edukacyjne, takie jak klasy z autorskimi programami: 
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kulturoznawczymi, edukacji menedżerskiej, językowo-prawnym, cywilizacji 
europejskiej i kultury romańskiej, intensywnej nauki języka angielskiego, 
matematyczno-informatycznym, zintegrowanym programem biologii 
i chemii, z programem kultury fizycznej „Wybierz sam” i inne. Warto 
nadmienić, że XXVI LO, jako pierwsze w Łodzi zainicjowało tworzenie 
i wprowadzanie programów autorskich, które w efekcie miały służyć 
lepszemu przygotowaniu młodzieży do startu w nowe dorosłe życie. 
Te innowacje towarzyszą nam do dziś.  

1 marca 1997 roku, po ogólnoszkolnej debacie i głosowaniu, odbyła się 
uroczystość nadania nowego imienia szkole Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego. Postać młodego „Kolumba”, który zginął walcząc o Ojczyznę 
w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku stała się idealnym wzorcem 
dla młodzieży tej szkoły. Młodość, bunt i wierność głoszonym wartościom 
były ważnym motywem, dla którego wybrano właśnie tego patrona.  

W 2005 roku dyrektorem szkoły została Małgorzata Wiśniewska. Z wielką 
pieczołowitością zbiera pamiątki i wspomnienia o szkole.  

Dyrektor Wiśniewska jest kolejnym dyrektorem – absolwentką XXVI LO. 
Najpierw uczennica, maturzystka rocznika 1981, później nauczycielka 
matematyki, wicedyrektor, a wreszcie dyrektor szkoły, doskonale znający 
historię tego miejsca. Stara się motywować grono pedagogiczne i młodzież do 
kultywowania tradycji oraz upowszechniania historii szkoły.  

Non stop unowocześniane są pracownie lekcyjne, otwarte zostały dwie sale 
multimedialne, nowe pracownie komputerowe, zmodernizowana została aula 
szkolna, powstało nowoczesne boisko sportowe „Orlik 2012”. Szkoła zdobyła 
certyfikat „Szkoły Przedsiębiorczej” (2007 r.), „Szkoły Innowacyjnej” 
(2010 r.) oraz uzyskała tytuł „Szkoły Przedsiębiorczości” (2011 r.). 

Zostały podpisane trzy ważne umowy z uczelniami wyższymi w Łodzi: 
porozumienie z Uniwersytetem Medycznym (2009 r.), umowa patronacka 
z Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego (2012 r.), oraz porozumienie 
ramowe z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu 
Łódzkiego (2013 r.). Efektem tej współpracy jest poprawa jakości kształcenia 
uczniów. 

Dzisiaj szkoła uczestniczy w licznych projektach edukacyjnych, jest 
organizatorem wielu imprez i konkursów szkolnych i międzyszkolnych. 
Festiwal Ekspresji Twórców Amatorów, Dni Brytyjskie dla 
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gimnazjalistów, Konkurs Pieśni Patriotycznej „Z pieśnią powróci 
historia”, Konkurs Historyczny „Łódź – miasto czterech kultur” dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Międzyszkolny Konkurs Etyczny 
„W świecie wartości moralnych”.  

Od wielu lat szkoła prowadzi wymianę z Francją w ramach projektu 
„Razem w Europie” początkowo z Lyonem a ostatnio z Licee Sacre – Coeur 
w Angers, konkurs turystyczny „Makieta najpiękniejszych zabytków lub 
miejsc Francji i krajów frankofońskich”. Od niedawna realizowana jest 
również wymiana młodzieży z Izraelem i Hiszpanią. 

XXVI LO współorganizuje Dni Austrii w Polsce pod patronatem 
Ambasady Republiki Austrii i Konsulatu Honorowego Austrii w Łodzi.  

Realizowany jest również projekt edukacyjny „Szlakiem Krajów 
Monarchii Habsburskiej – historia i współczesność naddunajskich 
państw i stolic: Budapeszt, Wiedeń i Bratysława”.  

Uczniowie naszej szkoły biorą też udział w wielu społecznych 
przedsięwzięciach. W roku 2016 XXVI LO otrzymało tytuł Drużyny 
Szlachetnej Paczki za coroczne działania w ogólnopolskiej akcji. Realizowała 
projekty edukacyjne współfinansowane z EFS: „Stawiam na przyszłość” 
(2014/15) i „Innowacyjny uczeń” (2014/15). Tak naprawdę nie sposób 
wymienić wszystkich form aktywności naszych uczniów…. 

Na stałe, w tradycję szkoły wpisały się wyjazdy integracyjne klas, szkolne 
Wigilie, Ostatki, Dzień Przedsiębiorczości podczas Dnia Dziecka oraz 
Studniówki, które od początku istnienia szkoły, odbywają się zawsze w jej 
budynku. Wprowadzono dla chętnych uczniów bluzy z logo placówki, które 
szybko stały się modowym hitem, zwłaszcza że można je nabyć w różnorakiej 
stylistyce i kolorach.  

Rok 2019 - 70 lecie szkoły zbiega się też z powrotem do czteroletniego 
liceum. 70 lat to dobry moment, aby pochylić się nad historią szkoły, nad 
wartościami i ideami pokoleń, które w murach tej szkoły celebrowały 
najpiękniejsze chwile swojej młodości.  

 
  



KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 77 

 
A jak świętowaliśmy 

Obchody rozpoczęły się w piątek 11 października 2019 r. mszą świętą 
w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla. Po powrocie do szkoły 
uczniowie wysłuchali opowieści o historii liceum i postać patrona.  

 
Uświetnione to zostało pokazem możliwości reaktywowanego chóru pod 
batutą pana Kamila Chałupnika oraz przedstawieniem teatralnym 
przygotowanym pod opieką nauczycielki języka polskiego Anny 
Kołaczkowskiej. Następnie młodzież udała się na spotkania z zaproszonymi 
absolwentami XXVI LO. W sobotę (12.10.2019) miały miejsce oficjalne 
uroczystości jubileuszowe. 

 

O godzinie 10.30 aula pękała w szwach, próbując pomieścić zaproszonych 
gości, wśród których znalazły się osoby piastujące urzędy państwowe, dawni 
i obecni pracownicy szkoły, jej absolwenci i sympatycy, których połączyło 
pragnienie uczczenia tej niezwykłej rocznicy. Uroczystość poprowadzili Jacek 
Grudzień- dziennikarz i publicysta, absolwent XXVI LO oraz Patrycja 
Jachimek - przewodnicząca Samorządu Szkolnego.  
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Jako pierwsza głos zabrała pani dyrektor Małgorzata Wiśniewska – 
organizatorka i gospodyni tego wydarzenia. Następnie na mównicę 
wstępowali kolejni goście pragnący podzielić się swoimi refleksjami 
związanymi z jubileuszem.  
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Wzruszająco zabrzmiały słowa pani Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, 
która dziękując szkole, podkreśliła: „Gdyby nie ty, to by mnie takiej nie 
było”. Stały się one motywem przewodnim spotkania, zwracając uwagę na 
niezwykle silny wpływ XXVI LO na kształtowanie osobowości uczniów. Do 
tej myśli odnosili się także kolejni mówcy.  

 
Zgodnie z tradycją szkoły wręczono także Złote Matury – w tym roku 
uhonorowano w ten sposób kilkanaście osób.  
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Uroczystościom towarzyszyły występy artystyczne. Na scenie pojawiły się 
pianistki  z Akademii Muzycznej – panie Agata Kalińska- Bonińska i Agata 
Górska- Kołodziejska oraz trio blaszane również reprezentujące Akademię 
Muzyczną w osobach Konrada Bonińskiego (trąbka), Wenxianga Wanga 
(waltornia) i Michała Kucy (puzon). Zaprezentował się również szkolny chór 
a na deser podano przedstawienie zrealizowane według scenariusza 
absolwentki szkoły – pani Pauliny Niedzielskiej.  

Po zakończeniu części oficjalnej szkoła jeszcze długo rozbrzmiewała gwarem 
rozmów i śmiechem. Zaklęte w murach historie ożywały, powracali we 
wspomnieniach ci, którzy odeszli. Nawet słońce postanowiło jaśniej 
towarzyszyć w tym niezwykłym dniu.  

Pamiętając o przeszłości należy patrzeć też w przyszłość. Bo choć tekst 
szkolnej pieśni (nieco zapomnianego już hymnu) pochodzi z lat 
pięćdziesiątych to jednak nie stracił on na aktualności i nadal konstytuuje 
profil absolwenta tej placówki.  

 
Wciąż kształci i wychowuje tak jak głoszą słowa hymnu:  

Szkoło, dla Ciebie nasze serca biją.  

W codziennym trudzie uczysz, jak żyć trzeba.   

Posiane ziarno na ziemię niczyją.   

Zakwita wiedzą, kwitnie łanem chleba. 

Te słowa w niezwykły - wydawać by się mogło paradoksalny pod względem 
historycznym - sposób współbrzmią ze współczesnym mottem szkoły 
zaczerpniętym z dorobku patrona XXVI LO K.K. Baczyńskiego Nie wstydź 
się miłowania, tworzenia, dorastania. 
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XXVI Liceum Ogólnokształcące 
im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi  
Dyrektor szkoły: Małgorzata Wiśniewska 

 

„CZYM JEST PIĘKNO?” Wojewódzki Konkurs 
Literacki i Artystyczny „W świecie wartości 
moralnych” w  roku 2019/2020 

Autorzy: Anna Horwat, Anna Kołaczkowska, nauczycielki języka 
polskiego 

 

Wojewódzki Konkurs Literackie i Artystyczny „W Świecie Wartości 
Moralnych” doczekał sie 9. edycji. Konkurs organizuje XXVI Liceum 
Ogólnokształcące w Łodzi przy współpracy z Łódzkim Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Instytutem Etyki 
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutem Filologii Polskiej i Logopedii 
Uniwersytetu Łódzkiego. Konkurs od lat objęty jest Honorowym Patronatem 
ŁCDNiKP. Panie, Anna Horwat i Anna Kołaczkowska, od wielu lat są 
odpowiedzialne za jego organizację i przebieg.  

Adresatem konkursu są uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz 
uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa 
łódzkiego, a także uczestnicy zajęć artystycznych w domach kultury, 
w Pałacu Młodzieży i w ośrodkach artystyczno-edukacyjnych 
w wieku 13-19 lat. 

Celem konkursu jest: 

� zainteresowanie uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz uczniów 
szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych problematyką etyczną, 

� promowanie pozytywnych wartości moralnych i refleksyjnego podejścia 
do własnego życia, 

� rozwijanie uzdolnień artystycznych i literackich uczniów. 
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Dodajmy, każda edycja konkursu odbywała się pod innym hasłem. Aby 
pokazać ważność i zakres tego wydarzenia prezentujemy poniżej krótką 
charakterystykę ostatnich 3. edycji konkursu1.  

Tegoroczna, 9. edycja konkursu przebiegała pod hasłem Czym jest piękno? 
Panie, Anna Horwat i Anna Kołaczkowska, w materiałach 
upowszechniających napisały na stronie internetowej szkoły: cyt. „W czasach, 
w których żyjemy, piękno kojarzy nam się z wizerunkami modelek 
promowanymi przez media. Niemal każdy chce osiągnąć idealny wygląd, 
podobać się, poprawiać swoją urodę. Psychologowie stwierdzili, że naszą 
epokę charakteryzuje obsesja piękna. Kultura zachodnioeuropejska 
i amerykańska narzucają pewien wzór estetyczny. Ale czy to jest prawdziwe 
piękno? Czy można je utożsamić z estetycznymi wzorcami funkcjonującymi 
we współczesności? A może w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie należy 
sięgnąć do filozofii lub poezji, zastanowić się nad pięknem duchowym lub 
moralnym? Piękno? Podobno w napowietrznych pokojach. - pisał Stanisław 
Grochowiak. A co Ty sądzisz na ten temat? Proponujemy Ci konkurs, 
w którym podejmiesz refleksje dotyczące tego pytania. Jaka jest Twoja 
odpowiedź?. Proponujemy Wam konkurs na najlepszy tekst o charakterze 
retorycznym albo opowiadanie, pracę plastyczną, fotografię lub piosenkę, 
w których ustosunkujecie się do sugerowanych przez nas zagadnień.ˮ 

8. edycja Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Artystycznego „W świecie 
wartości moralnych” przebiegła pod hasłem: Tyle wiemy o sobie, ile nas 
sprawdzono. W tej edycji Konkursu zaproponowano uczniom konkurs na 
najlepszy scenariusz scenki teatralnej albo opowiadanie lub pracę plastyczną, 
w których mieli się ustosunkować do sugerowanych przez organizatorów 
zagadnień. We wprowadzeniu do materiałów informacyjnych dla 
zainteresowanych konkursem Panie A. Horwat i A. Kołaczkowska napisały 
cyt. „Według Wisławy Szymborskiej, autorki powyższych słów, życie to 
rodzaj testu. Inni testują nas, my testujemy innych, ale sprawdzamy także 
samych siebie. Możemy mieć różne wyobrażenia na własny temat, ale to 
nasza aktywność lub jej brak, sytuacje, w których się znajdujemy, dostarczają 
nam informacji o tym, kim w istocie jesteśmy. Często uznajemy się za 
lepszych pod względem moralnym. Czasem bywamy sobą rozczarowani. 
Jednak zdarza się odwrotnie – nie spodziewamy się, że stać nas na bardzo 
                                                 
1 27.01.2020 r. wykorzystano do celów przygotowania tego artykułu  materiały ze strony internetowej 
szkoły http://www.lo26.pl/main/2011-08-30-19-39-11/konkurs-etyczny 

http://www.lo26.pl/main/2011-08-30-19-39-11/konkurs-etyczny
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wiele, że możemy być szlachetni, odważni, hojni… A jak Wy interpretujecie 
tę złotą myśl noblistki?ˮ 

Organizatorem 8. a także wcześniejszej 7. edycji było XXVI LO 
im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi przy współpracy z Łódzkim Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Katedrą Etyki UŁ, 
Katedrą Filologii Polskiej UŁ i Społeczną Akademią Nauk. 

W 7. edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Artystycznego 
„W świecie wartości moralnych” przebiegającego pod hasłem: „Egoizm - 
Altruizm” zaproponowano uczniom konkurs na najlepszy plakat lub 
fotografię, najlepszy scenariusz scenki teatralnej lub opowiadanie albo 
najlepszy film lub prezentację multimedialną, w których ustosunkujecie się do 
sugerowanych przez organizatorów zagadnieńˮ. W materiale promującym 
wydarzenie możemy przeczytać: cyt. „Często się twierdzi, że młode 
pokolenie to ludzie egoistycznie nastawieni do życia, roszczeniowi 
i narcystyczni. Bez trudu biorą, ale nie myślą o rekompensacie. Uważają, że 
wszystko im się należy. Większość z nas zgodziłaby się, że egoizm to wada. 
Jednak czy rezygnacja z niego jest możliwa? Czy można być absolutnym 
altruistą? Na ile egoizm wolno uznać za element determinacji biologicznej 
i tym tłumaczyć swoje postępowanie? Czy być wciąż dla innych? Czy ze 
swojego życia uczynić rodzaj służby? A jeśli naszym powołaniem jest właśnie 
myśleć o sobie, siebie rozwijać, w siebie inwestować? Oto pytania, które 
wydają się szczególnie istotne w dzisiejszych czasach. W związku z tym 
proponujemy Wam, abyście się z nimi zmierzyli.ˮ 

W podsumowaniu pragniemy podkreślić, że konkurs cieszy się wśród 
uczniów dużym zainteresowaniem. Wymaga od każdego z uczestników nie 
tylko wiedzy, ale umiejętności zaprezentowania własnych ocen, osądów, 
stanowisk w kwestiach tak rozległych, i ważnych, które dla wielu dorosłych 
stanowiłyby często poważne wyzwanie. Sądzimy, że nie bez znaczenia dla 
zaangażowania zainteresowanych konkursem pozostaje fakt stworzenia 
uczestnikom możliwości wyboru formy wyrażenia swojego stanowiska, 
spośród wielu, takich jak: opowiadania lub teksty o charakterze retorycznym, 
scenariusze scenki teatralnej, nagrane autorskie wykonania piosenek, prace 
plastyczne, prace fotograficzne lub plakaty w technice kolażu, filmy lub 
prezentacje multimedialne. 
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Dodajmy, przedmiotem oceny prac konkursowych jest: zgodność pracy 
z tematyką konkursu wartość artystyczną oryginalność podejścia do tematu, 
samodzielność. 

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej szkoły i zainteresowania 
uczniów tym ważnym konkursem. 

Rekomendacja: Grażyna Adamiec, nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 
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Z kroniki wydarzeń 

 

31.01.2020 roku zakończył się etap zgłaszania prac konkursowych 
w Konkursie dla kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Łódzkiego. Do konkursu mogli przystąpić  uczniowie 
uczęszczający do szkół działających na terenie województwa łódzkiego, 
którzy ukończyli 14 lat i nie ukończyli 19 roku życia. Kandydaci na radnych 
spełniający warunki udziału w Konkursie mieli wykonać i zgłosić do 
Konkursu pracę wpisującą się w temat „100 lat Województwa Łódzkiego”, 
wykonaną w jednej z form: praca pisemna, prezentacja multimedialna, film. 
O tym, kto zostanie radnym MSWŁ dowiemy się 28 lutego 2020 roku. Lista 
rankingowa oraz informacja o wynikach Konkursu zostanie podana do 
informacji publicznej przez zamieszczenie na stronie internetowej 
www.lodzkie.pl oraz www.bip.lodzkie.pl, pod właściwą tematycznie 
zakładką. 

 

V Szkolny Tydzień Książki. W dniach 3-7 lutego 2020 roku w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Turystyczno-Handlowych w Łodzi odbędzie się V Szkolny 
Tydzień Książki pn. „Książka w sztuce, sztuka w książce”. Wydarzenie jest 
skierowane do uczniów i ich rodzin oraz środowiska lokalnego. Jego cel to 
promocja kultury czytelnictwa, wartości patriotycznych, wiedzy literackiej 
i historycznej. Nauczyciele poprzez różne działania zachęcają młodzież do 
czytania, pokazują jak wielką korzyść można wynieść obcując z książką, i jak 
można korzystać z książek. 

 

Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi uzyskał patronat Oddziału 
Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Dzięki temu patronatowi 
szkoła uzyskała zapewnienie wsparcia przy organizacji konkursów 
fizycznych dla uczniów, jak również zapewnienie pomocy przy organizacji 
wycieczek dla młodzieży na Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 
Uniwersytetu Łódzkiego. Umowę podpisano 17 grudnia 2019 roku. 
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50. rocznica lądowania człowieka na Księżycu. W Zespole Szkół 
Politechnicznych w Łodzi otwarto Galerię plakatów wykonanych przez 
naszych uczniów w związku z 50. rocznicą lądowania człowieka na Księżycu. 
Można ją oglądać w budynku B szkoły, na II piętrze. Prace wykonano pod 
kierunkiem pani Ewy Marczewskiej.  

 

Łódź sztuką stoi - od secesji od konstruktywizmu. Kontynuowane są 
wycieczki - spacery po Łodzi w Zespole Szkół Techniczno-
Informatycznych w Łodzi. Tym razem uczniowie szkoły pod opieką 
nauczycieli pani Małgorzaty Bukowskiej, Joanny Borowczyk i pana Adriana 
Jaszczyka (przewodnika miejskiego) zwiedzili najstarsze i najpiękniejsze 
secesyjne kamienice łódzkie.  

 

9 stycznia 2020 roku uczniowie Zespołu Szkół Edukacji Technicznej 
w Łodzi w ramach projektu Polskiej Akcji Humanitarnej uczestniczyli 
w webinarium Refleksyjny Klub Online - Komunikacja bez przemocy. 
Dowiedzieli się w ramach tego spotkania: czym jest komunikacja bez 
przemocy, co tworzy model komunikacji bez przemocy, co jest ważne 
w komunikacji bez przemocy, jakie techniki pomagają lepiej zrozumieć drugą 
osobę, czym wyraża się samoświadomość reakcji. 
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Działania, które mogą zmienić nastawienie społeczeństwa do kształcenia 
zawodowego i zachęcić uczniów do łączenia swojej przyszłości ze szkołami 
zawodowymi są bardzo różnorodne i wiążą się z coraz większą współpracą 
pracodawców ze szkołami. Przykładowe działania podjęte w ramach 
patronatów przedsiębiorców nad szkołami zawodowymi: 

 
1). Wizyta w firmie patronackiej.  

W październiku 2019 roku miała miejsce wizyta uczniów klas pierwszych 
Zespołu Szkół Politechnicznych (dawna nazwa: Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 9) w Łodzi kształcących się w zawodach technik 
energetyk i technik elektronik w firmie Veolia Energia Łódź S.A.. 
W programie wizyty znalazło się zwiedzanie Elektrociepłowni EC4. 
Celem wyjścia było zapoznanie uczniów klas patronackich z organizacją 
pracy firmy. W ramach spotkania z pracownikami uczniowie mieli okazję 
poznać warunki pracy na poszczególnych stanowiskach i przekonać się, że 
każdy z pracowników jest specjalistą w swoim zakresie, a jego rola – 
w całości procesu produkcji – jest ważna i odpowiedzialna. Młodzi ludzie 
mogli poczuć atmosferę zakładu pracy, w której pracownik pełni fachową 
i odpowiedzialną rolę. Spacer po obszarze obiektu, pozwolił młodzieży 
pogłębić swoją wiedzę na temat profilu działalności firmy oraz możliwości 
zatrudnienia w Veolii po ukończeniu szkoły. Uczniowie obejrzeli także 
krótkie filmy, w których pracownicy (m.in. absolwent szkoły) opowiadali 
o swoich doświadczeniach zawodowych. Młodzieży towarzyszyli 
wychowawcy klas. (Źródło informacji: http://zsp9.pl/13046-2/ 
z dn. 6.11.2019, Jadwiga Jezierna);  

 
2. Szkolenia nauczycieli prowadzone przez firmy.  

W dniu listopadzie 2019 grupa nauczycieli Zespołu Szkół Edukacji 
Technicznej w Łodzi odbyła szkolenie prowadzone przez patrona szkoły - 
firmę KISAN. Jest to wiodąca marka na rynku wodnych instalacji 
wewnętrznych. Jest pierwszym polskim producentem kompletnych systemów 
instalacji wodociągowych i grzewczych stosujących technologię rur 
wielowarstwowych. Instalacje oparte o te technologie cechuje niezawodność, 
długa żywotność i najwyższa jakość wykonania co potwierdzają certyfikaty 

http://zsp9.pl/13046-2/
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jakości zgodne z normami ISO, a przede wszystkim zadowoleni ze 
współpracy Klienci. Szkolenie było połączone jednocześnie z warsztatami 
praktycznymi w łączeniu rur i wykonywania instalacji grzewczej 
i wodociągowej. Było to dla nauczycieli niezwykle cenne doświadczenia 
(Źródło informacji: http://warecka.edu.pl/content/szkolenie-prowadzone-
przez-firm%C4%99-kisan z dn. 18.11.2019) 

 

  

http://warecka.edu.pl/content/szkolenie-prowadzone-przez-firm%C4%99-kisan
http://warecka.edu.pl/content/szkolenie-prowadzone-przez-firm%C4%99-kisan
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MIA100 TALENTÓW 

13 listopada 2019 r. podczas uroczystej gali, odbywającej się 
w Art Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi zaprezentowano 
28 laureatów Programu „Mia100 Talentów”.  

Jest to inicjatywa, realizowana po raz czwarty w ramach programu Młodzi 
w Łodzi. Ma ona na celu wyróżnienie, wspieranie i pokazanie lokalnej 
społeczności młodych zdolnych ambitnych uczniów z łódzkich szkół 
średnich. Program ma zachęcać młodzież do wiązania swojej przyszłości 
edukacyjnej i zawodowej z Łodzią. W gronie laureatów programu „Mia100 
Talentów” znaleźli się kolejny raz między innymi uczniowie Zespołu Szkół 
Techniczno-Informatycznych w Łodzi, uczniowie Zespołu Szkół Edukacji 
Technicznej w Łodzi, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Handlowych 
w Łodzi. Uczniowie otrzymali listy gratulacyjne od Pani Prezydent Łodzi 
Hanny Zdanowskiej oraz pakiety promocyjne od największych łódzkich 
uczelni. Specjalny bonus stanowiła karta rabatowa programu „Młodzi 
w Łodzi”.  

Dodajmy, w roku 2015 podczas XX sesji Rady Miejskiej radni przyjęli 
uchwałę w sprawie realizacji programu „Mia100 talentów”, który 
stanowi część projektu „Młodzi w Łodzi”. Autorka pomysłu „Mia100 
talentów” powiedziała wówczas: cyt. "Celem nowego przedsięwzięcia jest 
dotarcie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tych najzdolniejszych, którzy 
chcą się rozwijać i myślą perspektywicznie o swojej przyszłości. Chcemy, by 
związali ją z naszym miastem. Dyrektorzy szkół będą sukcesywnie wskazywać 
tych, którzy wykazują się wybitnymi uzdolnieniami, czy godnymi podziwu 
osiągnięciami. Przepływ informacji będzie trwał na bieżąco, a co pół roku 
będziemy odświeżać listę uczestników programu. Pragnę również dodać, że 
nie istnieją konkretne kryteria wyboru uczniów. Program ma na celu 
promowanie wszystkich, którzy chcą się rozwijać".  

(Źródło informacji https://mlodziwlodzi.pl/mia100-talentow/;  

https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/mia100-talentow/ z dn.10.11.2019). 

  

https://mlodziwlodzi.pl/mia100-talentow/
https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/mia100-talentow/
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MIA100 TALENTÓW - Laureaci 2019  

Laureatami MIA100 TALENTÓW są uczniowie z: 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi (1), 
VIII Liceum Ogólnokształcącego im. im. Adama Asnyka w Łodzi (1), 
XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Łodzi (2), 
XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. hm. Janka Bytnara „Rudego” w Łodzi 
(3), XXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi (4), 
Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego (1), 
Zespołu Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi 
(1), Zespołu Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
(1), Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi (1), Zespołu Szkół 
Geodezyjno – Technicznych nr 13 w Łodzi (5), Zespołu Szkół Techniczno-
Informatycznych im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Łodzi (4); Zespołu 
Szkół Ekonomiczno- Turystyczno- Hotelarskich im. Władysława Grabskiego 
w Łodzi (1), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi (3). 

(Źródło informacji: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/mia100-
talentow/laureaci-mia100-talentow-2019/ z dn.19.11.2019) 

 

 

 
  

https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/mia100-talentow/laureaci-mia100-talentow-2019/
https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/mia100-talentow/laureaci-mia100-talentow-2019/
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Stypendia dla uczniów  

 

Uczniowie i studenci osiągający sukcesy naukowe, artystyczne czy 
też sportowe mogą liczyć na szeroki wachlarz wsparcia finansowego 
w rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań. W oparciu o informacje zawarte 
na stronie https://mlodziwlodzi.pl/ przedstawiamy szereg możliwości 
uzyskania stypendiów, będących taką właśnie formą wsparcia dla wybitnie 
zdolnych osób. Są to, między innymi: 

 

Stypendia naukowe Miasta Łodzi 

Osoby podejmujące w październiku br. studia na łódzkiej uczelni, będące 
laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych bądź 
tematycznych mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta 
Łodzi. Stypendia  przyznawane są w zależności od środków finansowych  
zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Łodzi, przy czym maksymalna 
wysokość stypendium wynosi 1500 zł/m-c. Wypłata stypendium jest 
uwarunkowana podpisaniem przez Prezydenta Miasta Łodzi umowy ze 
studentem. 

Źródło informacji:  

https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-miasta-lodzi/ z dn.19.11.2019 

 

Stypendia „Mia100 Zdolnych” 

Program stypendialny „Mia100 Zdolnych” dedykowany jest uczniom szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli 
sukcesy w konkursach zewnętrznych, bardzo wysoką średnią ocen na 
świadectwie oraz mogli poszczycić się innymi działaniami, które są odrębnie 
analizowane przez Komisję Stypendialną. 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych stypendium przyznawane jest m.in. za 
uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiad i turniejów o zasięgu 
ogólnopolskim lub międzynarodowym, laureata konkursów artystycznych 
o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym lub turniejów albo olimpiad 
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artystycznych o zasięgu ogólnopolskim, laureata zawodów sportowych rangi 
mistrzowskiej o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym. 

Stypendium przyznawane jest maksymalnie na okres 10 miesięcy, a kwota 
miesięczna jest każdorazowo ustalana.  

Źródło informacji:  

https://uml.lodz.pl/edukacja/stypendia/mia100-zdolnych z dn. 19.11.2019  

https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/mia100-talentow/stypendia/stypendia-
mia100-zdolnych/ z dn.19.11.2019 

 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów (2580 zł) 

Kto: Uczeń szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie 
świadectwa dojrzałości. Kryteria: Uczeń, który otrzymał promocję 
z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen 
lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, 
uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy 
wyniki co najmniej dobre. Procedura: Wnioski są sporządzane przez 
samorząd uczniowski, a jeżeli samorząd uczniowski nie został utworzony – 
przez komisję, w skład której wchodzi od 3 do 5 uczniów wybranych przez 
ogół uczniów danej szkoły. Wnioski przedstawia się radzie szkoły, a jeżeli 
rada szkoły nie została powołana – radzie pedagogicznej, w terminie do dnia 
24 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być 
przyznane stypendium. 

Źródło informacji:  

https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/mia100-talentow/stypendia/stypendium-
prezesa-rady-ministrow/ z dn.19.11.2019 
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Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania (ok. 3000 zł) 

Kto: Uczeń szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej 
o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży. Kryteria: Uczeń, który 
uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności: 

x tytuł laureata międzynarodowej olimpiady lub laureata i finalisty olimpiady 
przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju; 

x tytuł laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję 
naukową lub stowarzyszenie naukowe; 

x najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku 
nauki (uczeń szkoły ponadgimnazjalnej), 

x uczestniczył w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na 
podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków 
uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach 
przewidzianych tokiem studiów; 

x uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu 
krajowym lub międzynarodowym. 

Procedura: Wniosek o przyznanie stypendium przedstawia kuratorowi 
oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do 
stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji 
rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana, 
w terminie: do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 
w przypadku uczniów klas programowo najwyższych; do dnia 10 lipca – 
w przypadku uczniów pozostałych klas. 

Źródło informacji:  

https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/mia100-talentow/stypendia/stypendium-
ministra-wlasciwego-do-spraw-oswiaty-i-wychowania/ z dn.19.11.2019 
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Stypendium ministra właściwego do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego (ok. 4200 zł) 

Kto: Uczeń szkoły artystycznej prowadzącej kształcenie w zawodzie 
artystycznym, który ukończył pierwszy rok nauki w danym typie szkoły 
artystycznej. Kryteria: Uczeń, który uzyskał w okresie (semestrze) bardzo 
dobrą średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz uczeń – 
laureat międzynarodowego lub krajowego konkursu artystycznego. 
Procedura: Dyrektor szkoły, przedstawia wniosek o przyznanie stypendium 
– ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego w terminie: do dnia 15 kwietnia – w przypadku uczniów klas 
programowo najwyższych; do dnia 15 września – w przypadku uczniów 
pozostałych klas. 

Źródło informacji:  

https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/mia100-talentow/stypendia/stypendium-
ministra-wlasciwego-do-spraw-kultury-i-ochrony-dziedzictwa-narodowego/ 
z dn.19.11.2019 

 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 
sportowe 

Kto: Uczeń, każdego typu szkoły z wyłączeniem uczniów klas I–III szkoły 
podstawowej oraz uczniów klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia 
pierwszego okresu nauki. Kryteria: Uczeń, który uzyskał wysoką średnią 
ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) 
poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium. 
Uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na 
szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę 
zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym 
przyznaje się to stypendium. Procedura: Wniosek o przyznanie stypendium 
składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która przekazuje 
wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. Stypendium przyznaje 
dyrektor szkoły, zasięgając opinii rady pedagogicznej. 

Źródło informacji: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/mia100-
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talentow/stypendia/stypendium-za-wyniki-w-nauce-lub-za-osiagniecia-
sportowe/ z dn.19.11.2019 

 

Na stypendia mogą również liczyć studenci uczelni. W Łodzi przyznawane są 

Stypendia pracodawców „Młodzi w Łodzi” 

Najlepsi studenci wybranych przez pracodawców kierunków łódzkich uczelni 
mogą ubiegać się o przyznanie jednego ze stypendiów fundowanych przez 
łódzkie firmy – partnerów programu Młodzi w Łodzi. Studenci mogą też 
ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania w domu studenckim bądź 
udział w bezpłatnych kursach językowych lub IT. 

Źródło informacji:  

https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/ z dn.19.11.2019 
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Projekt Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole 
XXV Jubileuszowa Gala Stypendialna 

10 października 2019 roku, w Muzeum Miasta Łodzi, odbyła się XXV Gala 
wręczenia stypendiów wybitnie uzdolnionym uczniom oraz nagród 
nauczycielom nowatorom. Organizację tegorocznej uroczystości objęła 
honorowym patronatem pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi.  

W tym roku kapituła ds. stypendiów i nagród przyznała 28 stypendiów 
uczniowskich i 10 nagród dla nauczycieli. W uroczystości wzięli udział 
znakomici Goście: 

Pan Ryszard Bonisławski – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, 

Pan Tomasz Trela – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi,  

Pani Joanna Skrzydlewska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, 

Pan Sylwester Pawłowski –Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej  
w Łodzi, 

Pan dr Jan Kamiński – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Nauczycieli 
w Łodzi, 

Pan Janusz Moos – Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
i Kształcenia Praktycznego, 

Pan prof. Grzegorz Matuszak – były Senator Rzeczpospolitej Polskiej, 

Pan Krzysztof Jagiełło - były Prezydent Miasta Łodzi, 

Pan Tadeusz Matusiak -były Prezydent Miasta Łodzi,  

Pani Zofia Grzebisz – Nowicka – Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenie 
Pomocy Szkole. 

Jubileuszowa, XXV Gala Stypendialna, przysporzyła okazji do wspomnień. 
Dwadzieścia pięć lat temu Stowarzyszenie opracowując własny program 
stypendialny, jako pierwsza organizacja pozarządowa w Polsce, postanowiło 
wspierać uzdolnionych uczniów, nie tylko osiągających ponadprzeciętne 
wyniki w nauce, sporcie, czy dziedzinach artystycznych ale także tych 
chcących zmieniać świat, otwartych na potrzeby innych i empatycznych, oraz 
wyróżniać nauczycieli, tych wyjątkowych, tych, o których można powiedzieć: 
Mistrz, Przewodnik, Wzór. 
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W ciągu dwudziestu pięciu lat Stowarzyszenie przyznało 457 stypendiów 
wyjątkowym młodym ludziom i 224 nagrody niezwykłym nauczycielom. 

Początkowo Stowarzyszenie przyznawało stypendia i nagrody wyłącznie 
z własnych środków. Z czasem realizacja programu stypendialnego 
Stowarzyszenia zyskiwała coraz więcej sympatyków. Pojawiły się pierwsze 
propozycje sponsorowania stypendiów. W ciągu minionych dwudziestu pięciu 
lat Stowarzyszenie miało zaszczyt współpracować z blisko pięćdziesięcioma 
sponsorami – osobami prywatnymi i przedstawicielami wielu firm, 
przedsiębiorstw i instytucji. Wielu z nich współpracuje ze Stowarzyszeniem 
do dnia dzisiejszego. Są Przyjaciółmi Stowarzyszenia, z niezachwianą 
życzliwością wspierającymi jego działania.  

Wśród tegorocznych sponsorów są: 

Pan mecenas Zbigniew Wodo, 

Pan Piotr Hammer – Prezes HAMMERmed Sp. z o.o., 

Pan Krzysztof Apostolidis - Inwestor Centrum Handlowo-Rozrywkowego 
„Sukcesja”, 

Pan Andrzej Pabich - właściciel ZOO Safari w Borysewie, 

Pani Joanna Skrzydlewska - Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, 

Pani Grażyna Miller - Prezes Szkoły „Anagra”, 

Pani Urszula Gocał - Prezes Zakładów Dziewiarskich „Olimpia” w Łodzi, 

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole, 

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi, 

Związek Nauczycielstwa Polskiego – Okręg Łódzki. 

Wszystkich Sponsorów Stowarzyszenie uhonorowało poprzez wręczenie, 
specjalnie na tę okazję wykonanej, grafiki autorstwa pana Pawła 
Szadkowskiego.  

Stowarzyszenie uhonorowało także wieloletniego sponsora stypendiów 
i nagród, pana Piotra Hammera – Prezesa Spółki HAMMERmed poprzez 
wręczenie okolicznościowej statuetki.  

W uroczystości wzięli udział wymienieni Goście, Fundatorzy, stypendyści, 
laureaci nagród, dyrektorzy szkół oraz osoby towarzyszące nagrodzonym 
i wyróżnionym.  
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Uroczystość prowadziła pani Magdalena Michalak – aktorka  
i prezenterka telewizyjna.  

Opracowanie i rekomendacja: Ewa Miłkowska, dyrektor Biura Łódzkiego 
Stowarzyszenia Pomocy Szkole 
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PREZENTACJA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW 

 

1. Matylda Barańska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi.  

Wszechstronnie uzdolniona, posiadająca szczególne zdolności 
matematyczne, literackie i językowe, a także  plastyczne, wybitna 
pływaczka, wolontariuszka.  

Wielokrotnie uzyskała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie 
Matematycznym „Kangur”, jest laureatką Konkursu Literackiego „Baśniowa 
Łódź”, uzyskała znaczące miejsca w różnorodnych konkursach plastycznych. 
Od wielu lat reprezentuje szkołę w zawodach pływackich. Jest wielokrotną 
mistrzynią województwa łódzkiego w pływaniu na dystansie 100 m. i 200 m. 
stylem klasycznym. W ubiegłym roku szkolnym zdobyła 2 miejsce  
w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich o puchar burmistrza Sochaczewa. 
Jej sukcesy zaowocowały powołaniem do Kadry Wojewódzkiej Młodzików  
w pływaniu na rok 2019.  

Wrażliwa na potrzeby innych ludzi, chętnie angażuje się w różnorodne akcje 
charytatywne.  

 

 

2. Zuzanna Granek – uczennica  Szkoły Muzycznej II stopnia w Zespole 
Szkół Muzycznych w Łodzi.  

Łączy naukę w szkole ogólnokształcącej ze szkołą muzyczną w klasie 
gitary, zdobywczyni czołowych miejsc w ogólnopolskich konkursach 
gitarowych, uczestniczy w zajęciach Koła Analityki Chemicznej, Koła 
Olimpijskiej Chemii, prowadzi badania biologiczne i obserwacje 
przyrodnicze w ramach współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. 

Zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym, Grand Prix 
w kategorii zespołów kameralnych  w Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym, 
uzyskała stypendium „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla 
najzdolniejszych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego. Występowała podczas kilku koncertów 
w Filharmonii Łódzkiej solo i w zespole kameralnym.   
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3. Marta Saganowska – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 138 w Łodzi, 
obecnie uczennica Liceum Uniwersytetu Łódzkiego. 

Laureatka i Finalistka Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, 
zdobyła czołowe miejsca w konkursach wiedzy o Łodzi i regionie 
łódzkim, aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły i środowiska, autorka 
wierszy.  

Dwukrotnie uzyskała tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Historii oraz tytuł Finalisty i Laureata Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego. Zdobyła I miejsce 
w Ogólnołódzkim Konkursie Wiedzy „Droga do Niepodległości”. Uzyskała 
najwyższą średnią ocen w historii swojej szkoły. Posiada zdolności literackie 
– jest autorką wierszy.  

 

 

4. Mikołaj Zaremba – absolwent Szkoły Podstawowej nr 29 w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Łodzi. 

Zafascynowany językiem rosyjskim, laureat międzynarodowych 
konkursów i olimpiad języka rosyjskiego, laureat ogólnopolskich 
konkursów matematycznych, sportowiec, aktor szkolnego teatru. 

Uzyskał tytuł laureata VIII Międzynarodowego Konkursu Puszkinowskiego, 
oraz Finalisty I Międzynarodowej Olimpiady Języka Rosyjskiego jako 
obcego, został zwycięzcą Międzynarodowego Dyktanda im. Aleksandra 
Puszkina. Jest laureatem nagrody „Za miłość do języka rosyjskiego”, 
przyznaną przez Uniwersytet Państwowy w Sankt – Petersburgu jedynie 15. 
młodym osobom z całego świata. Trenuje piłkę nożną. 

 

 

5. Alexander Pastuszyński – absolwent III Liceum Ogólnokształcącego 
w Piotrkowie Trybunalskim.  

Laureat wielu konkursów i olimpiad chemicznych, uczestnik programu 
Uniwersytetu Łódzkiego „Zdolny Uczeń – Świetny Student”, laureat 
nagrody Rady Pedagogicznej III Liceum Ogólnokształcącego 
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w Piotrkowie Trybunalskim „Osobowość szkoły”, aktor szkolnego teatru, 
gra na skrzypcach.  

Dwukrotnie uzyskał tytuł Finalisty Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dwukrotnie był uczestnikiem 
półfinałów Olimpiady Chemicznej, uzyskał tytuł finalisty Ogólnopolskiego 
Konkursu Naukowego E(x)plory, w ramach którego prowadził pracę 
badawczą. Swoją grą na skrzypcach uświetniał szkolne uroczystości 
i imprezy.   

 

 

6. Angelika Słubik – uczennica Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi. 

Szczególnie uzdolniona artystycznie, muzycznie i teatralnie, słuchaczka 
wykładów z zakresu nauk przyrodniczych na Politechnice Łódzkiej, 
regularnie uczestniczy w zajęciach terenowych w Ogrodzie Botanicznym, 
wolontariuszka i społecznik.  

Wraz z zespołem tanecznym Klubu Sportowego Tańca Nowoczesnego 
Ad Astra zdobyła czołowe miejsca w różnorodnych przeglądach zespołów 
tanecznych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim oraz zdobyła I miejsce 
w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego „RHYTM & STYLE”. 
Od wielu lat doskonali swoją grę na gitarze oraz keyboardzie, występuje 
w przedstawieniach teatralnych. 

Aktywnie uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych, szczególnie 
zaangażowała się w akcję organizacji UNICEF, jest wolontariuszką 
szkolnego koła Caritas. 

 

 

7. Aleksandra Kulesza – uczennica Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi.  

Uzdolniona językowo i matematycznie, laureatka wielu konkursów 
matematycznych, wolontariuszka, jeździ konno i interesuje się tańcem.  

Zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Archimedes Plus”, 
II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Omnibus”, wyróżnienie 
w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym  „Kangur”. Aktywnie 
uczestniczy w życiu szkoły, działa w Samorządzie Uczniowskim, jest 
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zaangażowana w wiele  akcji charytatywnych. Brała udział w ogólnopolskich 
zawodach w jeździe konnej.  

 

 

8. Adam Kubiak – absolwent gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 2 
w Kutnie.  

Laureat wielu konkursów przedmiotowych z matematyki i fizyki, autor 
artykułów z zakresu astronomii i fizyki do gazetki szkolnej, interesuje się 
astronautyką, kosmologią i filozofią,  empatyczny społecznik.  

Zdobył I miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Alfik 
Matematyczny, I miejsce w  Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym 
„PINGWIN” z Matematyki i V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
Przedmiotowym „PINGWIN” z Fizyki. Aktywnie działa w szkolnym kole 
dziennikarskim. Chętnie dzieli się swoją wiedzą pomagając innym uczniom 
w nauce. 

 

 

9. Aleksandra Zankowska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi. 

Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka 
Polskiego, uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, 
zdobywczyni czołowych miejsc w turniejach karate, wolontariuszka 
i organizatorka wielu akcji charytatywnych. 

Dwukrotnie uzyskała tytuł Finalisty Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Języka Polskiego, zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim 
Turnieju Karate o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego.  

Aktywnie działa w szkolnym Samorządzie Uczniowskim, jest inicjatorką 
wielu przedsięwzięć takich jak warsztaty językowe „Euroweek”, pikniki 
klasowe, samopomoc edukacyjna. Uczestniczy w wielu akcjach 
charytatywnych.  

Gra na klarnecie. 
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10. Małgorzata Rutkiewicz – uczennica Technikum Gastronomicznego 
w Łodzi. 

Zdobywczyni czołowych miejsc w ogólnopolskich konkursach 
gastronomicznych, uczestniczyła w projekcie „Mobilni na rynku 
europejskim” realizowanym we Francji, wolontariuszka i społecznik, 
interesuje się fotografią. 

Zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Regionalne Podróże 
Kulinarne”, zakwalifikowała się do ścisłego finału Ogólnopolskiego 
Konkursu Kulinarnego organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa. 
Aktywnie działa w Samorządzie Uczniowskim, ma duże osiągnięcia 
w aktywności na rzecz środowiska szkolnego i na rzecz innych ludzi.  

 

 

11. Michał Lipiec – uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego w Łodzi.  

Laureat i finalista wielu prestiżowych konkursów i olimpiad 
matematycznych i chemicznych, stypendysta programu „Miasto 
Zdolnych”, zdobywca tytułu „Talent Uczniowski” przyznanego przez 
ŁCDNiKP. 

Uzyskał między innymi tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Chemii dla uczniów gimnazjum będąc uczniem szkoły 
podstawowej, tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  
z Matematyki, tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  
z Języka Angielskiego oraz tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Języka Niemieckiego. Jest laureatem LXV Olimpiady 
Matematycznej Juniorów. Trenuje pływanie.  

 

 

12. Julia Pietrzak – uczennica Szkoły Podstawowej nr 162 w Łodzi.  

Szczególnie uzdolniona językowo, laureatka wielu konkursów i olimpiad, 
uczestniczka projektów naukowych realizowanych przez wyższe uczelnie, 
wolontariuszka i społecznik.   
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Uzyskała tytuł laureata Wojewódzkiej Olimpiady z Języka Niemieckiego, 
zdobyła certyfikat językowy z języka niemieckiego na poziomie A2, jest 
finalistką Olimpiady z Języka Polskiego. Przez kilka lat działała 
w Samorządzie Uczniowskim, angażuje się w różnorodne akcje charytatywne, 
proekologiczne i prospołeczne.  

 

 

13. Jakub Subczyński  – uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Pabianicach.  

Uzdolniony matematycznie i informatycznie, laureat konkursów 
matematycznych, przyrodniczych i historycznych, uczeń Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie organów, dwukrotnie wyróżniony 
nagrodą Prezydenta Pabianic za wyniki w nauce, sportowiec.  

Laureat Międzynarodowego konkursu Matematycznego „Kangur”, zdobył 
wyróżnienie w miejskim konkursie na projekt biletu autobusowego, uzyskał  
I miejsce drużynowo w Wojewódzkich Mistrzostwach w Biegach 
Przełajowych. Często koncertuje grając na organach, uczy się także gry na 
skrzypcach. 

 

 

14. Marta Przybył – absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. 

Laureatka i finalistka konkursów i olimpiad chemicznych, stypendystka 
Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, wolontariuszka, przyboczna 
w drużynie ZHP.  

Uzyskała tytuł Laureata 65. Olimpiady Chemicznej, zdobywając 17. pozycję  
w kraju, Finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Chemii, 
zdobyła I miejsce w konkursie chemicznym organizowanym przez Łódzkie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 
Uczestniczyła w działaniach Klubu Ratowniczego ZHP, zdobyła odznakę 
ratownika. Działała w Samorządzie Uczniowskim, prowadziła zajęcia 
z chemii dla innych uczniów szkoły oraz dla uczniów gimnazjów. Brała 
udział w ważnych imprezach w ramach harcerskiej służby medycznej.  
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15. Helena Sitarek – absolwentka Szkoły Podstawowej ZNP w Łodzi.  

Uzdolniona językowo, laureatka prestiżowych konkursów, autorka 
opowiadań, prowadzi literacką grę internetową w języku angielskim, 
trenuje szermierkę, wolontariuszka i społecznik.  

Uzyskała trzykrotnie tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego oraz tytuł 
laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego, jest 
także laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej. Uzyskała certyfikat 
z języka angielskiego. Zdobyła V miejsce w Mistrzostwach Województwa 
Łódzkiego Juniorów w Szermierce.  Jest autorką opowiadań, które publikuje 
na stronie internetowej. Aktywnie uczestniczy w wielu akcjach 
charytatywnych.  

 

 

16. Daniel Marciniak – uczeń  XLVII Liceum Ogólnokształcącego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi.  

Uzdolniony wszechstronnie, zafascynowany językiem rosyjskim, 
zaangażowany w życie szkoły, wolontariusz. 

Uzyskał tytuł finalisty I Międzynarodowej Olimpiady Języka Rosyjskiego 
jako Obcego. Jest laureatem nagrody „Za miłość do języka rosyjskiego” 
przyznaną przez Uniwersytet Państwowy w Sankt – Petersburgu jedynie 
15 młodym osobom z całego świata. Był reprezentantem szkoły w projektach: 
„Młodzieżowy Parlament Europejski” oraz „Łódzkie Oblicza Niepodległej”,  
a także w grze miejskiej organizowanej przez Muzeum Miasta Łodzi 
„Odkrywamy Stary Cmentarz przy ulicy Ogrodowej”. Zaangażował się jako 
wolontariusz w Fundacji „Poducha”.  

 

 

17. Filip Gągorowski – uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie 
Mazowieckim.  

Laureat olimpiad wiedzy ekologicznej, posiada szeroką wiedzę z zakresu 
biologii, ornitologii, leśnictwa, szczególnie interesuje się rolnictwem 
ekologicznym, zaangażowany w ochronę środowiska, wolontariusz. 
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Laureat I miejsca XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Finalista 
XXXIII  Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, uczestnik zawodów centralnych 
Olimpiady Biologicznej.  

W ramach wolontariatu wspierał pacjentów Tomaszowskiego Centrum 
Onkologii. 

 

 

18. Wiktoria Kucharek – uczennica Technikum nr 1 w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.  

Zaangażowana w działalność naukową, poszukująca innowacyjnych 
rozwiązań, uzdolniona artystycznie, kształci się w kierunku architektury 
krajobrazu, autorka referatów, wygłasza prelekcje, prowadzi pokazy 
florystyczne. 

Jej projekt „Pływające wyspy życia – perspektywy zakładania ogrodów na 
statkach” uzyskał I miejsce w okręgowym etapie Olimpiady Innowacji 
Technicznych i Wynalazczości. Zdobyła także   I miejsce w Wojewódzkim 
Konkursie Dendrologicznym, wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim 
„Seminarium Uczniowsko – Studenckie” w kategorii plakat i II miejsce 
w kategorii referat. Jest autorką referatu pt: „Prawidłowy dobór drzew 
i krzewów do nasadzeń w zieleni miejskiej”, wyróżnionego podczas 
XII  Seminarium Studenckiego Koła Naukowego w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Kaliszu. 

 

 

19. Julia Jędrzejczak – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 114 w Łodzi 
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Łodzi. 

Laureatka konkursów z języka polskiego i języka angielskiego, aktywnie 
działała w Samorządzie Uczniowskim, wolontariuszka, pełniła funkcję 
Przewodniczącej  szkolnej Rady Wolontariatu. 

Uzyskała tytuł Finalistki Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego oraz 
tytuł Laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Języka 
Angielskiego.  
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Będąc członkiem zespołu szkolnego w ramach projektu „Szkoła Demokracji” 
realizowała program mający na celu rozwój samorządności i aktywności 
uczniów – działania tego zespołu zaowocowały przyznaniem szkole 
certyfikatu „Szkoła Demokracji”. 

 

 

20. Maria Pankiewicz – uczennica Szkoły Podstawowej nr 166 w Łodzi. 

Wszechstronnie uzdolniona, zaangażowana w działania proekologiczne, 
prospołeczne i charytatywne, gra na flecie i gitarze, zdobywczyni 
górskich szczytów.  

Uzyskała i miejsce w kategorii klas szóstych w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Matematycznej „Pionier”, pełniła funkcję Przewodniczącej Samorządu 
Uczniowskiego inicjując szereg akcji charytatywnych na rzecz dzieci 
i zwierząt, a także działań integrujących szkolną społeczność. Jest studentką 
Uniwersytetu Dziecięcego przy Politechnice Łódzkiej. W najbliższej 
przyszłości planuje zorganizowanie na terenie szkoły kampanii 
uświadamiającej uczniom zagrożenie degradacją środowiska naturalnego 
Ziemi.  

 

 

21. Jan Odyniec – uczeń XXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.   

Wszechstronnie uzdolniony, organizator szkolnych przedsięwzięć, 
wolontariusz, upominający się o prawa człowieka, dostrzegający 
potrzebę szanowania praw zwierząt. 

Uzyskał tytuł finalisty Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, 
współorganizował szkolny projekt „Herbert. Poeta i Obywatel”, angażując 
w jego realizację całą szkolną społeczność, samodzielnie zgłębia konteksty 
literatury staropolskiej –obszar wiedzy wykraczający poza program nauczania 
w szkole średniej. Uczestniczył w akcji „Czytanie Dzieciom” odwiedzając 
pacjentów szpitala, w ramach akcji Amnesty International redagował hasła 
encyklopedyczne o kobietach wykluczonych i walczących o prawa człowieka,   
wolontariusz w schronisku dla zwierząt. 
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22. Julia Woch – uczennica Szkoły Podstawowej nr 174 w Łodzi.  

Wszechstronnie uzdolniona, z sukcesami bierze udział w różnorodnych 
konkursach, działa w Samorządzie Uczniowskim, autorka artykułów do 
gazetki szkolnej, wolontariuszka.  

Zdobyła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Mistrz Ortografii”, 
wyróżnienie w Łódzkim Konkursie Literackim, I miejsce w konkursie 
plastycznym „Drogi Polski do Niepodległości”. Jest inicjatorką wielu akcji 
charytatywnych.  

 

 

23. Agata Cybulska – uczennica XXXI  Liceum Ogólnokształcącego 
w Łodzi.  

Wszechstronnie uzdolniona, osiąga ponadprzeciętne wyniki w nauce ze 
wszystkich przedmiotów, zaangażowana w życie klasy i szkoły. 

Uzyskała tytuł Laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii 
Europejskiej oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, 
zajęła I miejsce w edycji specjalnej projektu; „Młodzieżowy Parlament 
Europejski”, jest stypendystką Prezesa Rady Ministrów.  

 

 

24. Krzysztof Kamiński – absolwent Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi. 

Zdobywca wielu pucharów i medali w Mistrzostwach w Tenisie 
Stołowym, uzyskał tytuł laureata w konkursie historycznym 
organizowanym przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, 
działał w Samorządzie Uczniowskim, wolontariusz.  

Zdobył między innymi I miejsce w Międzynarodowym Turnieju 
Kwalifikacyjnym Juniorów w Tenisie Stołowym, dwukrotnie II Miejsce 
indywidualnie i raz drużynowo w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego 
Kadetów w Tenisie Stołowym, był reprezentantem województwa łódzkiego 
w XXV Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych. Zaangażowany 
w życie szkoły, organizował różnorodne imprezy szkolne, reprezentował 
szkołę w poczcie sztandarowym.   
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25. Natalia Kaźmierczak – uczennica Technikum w Zespole Szkół 
Ekonomiczno–Turystyczno–Hotelarskich w Łodzi. 

Stypendystka programu Urzędu Miasta Łodzi „Zawodowcy 
w Łódzkiem” zakwalifikowała się do wyjazdu do Hiszpanii w ramach 
projektu „Europejski staż szansą na lepszy start zawodowy”, ukończyła 
certyfikowany kurs języka angielskiego, aktywnie działa w Samorządzie 
Uczniowskim. 

Propaguje wśród społeczności lokalnej ideę kształcenia zawodowego, 
angażuje się we wszystkie imprezy realizowane na  terenie szkoły, doskonali 
własne umiejętności praktyczne poprzez udział w praktykach zawodowych 
i wielu projektach np. „Staż zawodowy –Profesjonalny Hotelarz”. 

 

 

26. Weronika  Gomułka – uczennica Szkoły Podstawowej nr 190 w Łodzi. 

Wszechstronnie uzdolniona, osiąga bardzo dobre i celujące wyniki 
w nauce, mistrzyni województwa łódzkiego w pływaniu, jest jedną 
z najbardziej utalentowanych pływaczek w kraju w swojej kategorii 
wiekowej.  

Zakwalifikowała się do etapu rejonowego w Wojewódzkim Konkursie 
Przedmiotowym z Języka Polskiego będąc uczennicą klasy szóstej,  
wielokrotnie zdobyła mistrzostwo województwa łódzkiego w pływaniu 
stylem grzbietowym i zmiennym, wielokrotnie zdobywała medale 
w ogólnopolskich zawodach pływackich. 

 

 

27. Oliwia Kołacz – uczennica Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi.  

Osiąga znakomite wyniki nauczania, przejawia szczególne zdolności 
artystyczne, utalentowana sportsmenka, autorka artykułów i ilustracji do 
szkolnej gazetki, wolontariuszka.  

Zdobyła I miejsce w konkursie z projektowania 3D, jest autorką prac 
graficznych tradycyjnych i cyfrowych zdobiących szkolne pomieszczenia, 
wykonuje artystyczne zdjęcia w szkolnym studiu fotograficznym, zdobyła 
II  miejsce w Mistrzostwach w Biegach Przełajowych oraz III miejsce 
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w  Międzyszkolnej Lidze Strzeleckiej. Udziela się jako wolontariuszka 
w  Centrum Służby Rodzinie oraz wspomagając budowę i organizację Domu 
Sztuki – ośrodka terapii poprzez sztukę. 

 

 

28. Oliwia Augustyniak – uczennica Samorządowego Liceum 
Ogólnokształcącego w Zgierzu. 

Osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, angażuje się w promocję 
szkoły nie tylko w Polsce ale też zagranicą, laureatka olimpiad 
i  konkursów, aktywnie działa w Samorządzie Uczniowskim. 

Uzyskała tytuł laureata konkursu „Czysta woda wokół nas”, uzyskała 
I miejsce w konkursie wiedzy o patronach szkół, oraz I miejsce 
w Ogólnopolski Konkursie Krasomówczym „Pięknie Opowiedzieć 
Ojczyznę”. Reprezentowała szkołę podczas wyjazdu do Niemiec w celu 
nawiązaniu współpracy z jedną z berlińskich szkół. Pełniła funkcję 
Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, współtworzyła szkolne 
uroczystości i projekty.  
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PREZENTACJA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI 

 

1. Pani Renata Krochecka – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi. 

Autorka szkolnych projektów, scenariuszy, spektaklów teatralnych, widowisk 
poetycko – muzycznych i koncertów.  We współpracy z Muzeum Sztuki MS2 
organizuje zajęcia dla uczniów  z zakresu historii sztuki. Prowadzi edukację 
teatralną poprzez udział, wraz z młodzieżą, w licznych przedstawieniach 
teatralnych. Organizuje wycieczki krajowe i zagraniczne, w programach 
których jest zwiedzanie muzeów sztuki oraz wystaw malarskich. Była 
opiekunką szkolnej grupy teatralnej, wyróżnionej w I Przeglądzie Małych 
Form Teatralnych. Przygotowuje uczniów do udziału w konkursach 
literackich, w których odnoszą znaczące sukcesy. Angażuje się, wraz 
z uczniami, w liczne akcje charytatywne.  

Jest nauczycielką uczącą swoich uczniów wrażliwości na piękno i na potrzeby 
drugiego człowieka.  

 

 

2. Pani Katarzyna Gala – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi.  

Była koordynatorką realizacji innowacji pedagogicznej „Wychować 
człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej 
i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako 
profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole” – której celem było 
stworzenie w szkole klimatu opartego na pedagogice dialogu i wspólnoty 
szkolnej wzajemnie się od siebie uczącej. Prowadzi zajęcia otwarte dla 
nauczycieli i rodziców oraz  szkolenia dla innych nauczycieli w ramach 
konferencji naukowych. Publikuje artykuły z zakresu metodyki nauczania 
języków obcych. Przygotowuje uczniów do udziału w Wojewódzkim 
Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego, w którym osiągają 
znaczące sukcesy. Organizowała wiele akcji charytatywnych na rzecz Domu 
Małego Dziecka, pacjentów Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego 
w Łodzi i schroniska dla zwierząt.  

Jest nauczycielką kreatywną, profesjonalną i poszukującą nowych wyzwań.  
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3. Pani Beata Pasikowska, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 173 
w Łodzi.  

Jest współautorką programu nauczania „Komputer w nauczaniu 
zintegrowanym” wydanego przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-
Ekonomiczną w Pabianicach oraz nagrodzonego podczas Przeglądu Inicjatyw 
Edukacyjnych. 

W ramach współpracy z Centrum Rozwoju i Edukacji koordynowała 
realizację międzyszkolnego projektu „Europa w naszej szkole”, 
współorganizowała wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia 
Nauczycieli wojewódzki konkurs ortograficzny „Łódzkie malowanie 
ortografii” oraz  wojewódzkie konkursy informatyczne:  „Wiosna, ach to 
TY”, „Podróże małe i duże” oraz „Pszczoły i trzmiele w Parku 
Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich”. Wraz z uczniami bierze udział 
w realizacji wielu ogólnopolskich projektów mających na celu bezpieczne 
korzystanie z sieci Internet, podnoszenie kompetencji uczniów w dziedzinie 
nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Prowadzi lekcje otwarte 
dla nauczycieli i rodziców uczniów.  

Jest nauczycielką wykonującą swój zawód z pasją i poświęceniem.  

 

 

4. Pan Wojciech Pilc – nauczyciel w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi.  
Jest członkiem Zarządu Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych, 
recenzentem podręczników szkolnych: „Formy drukowe” 
i „Materiałoznawstwo poligraficzne” wydanych przez WSiP, współautorem 
podręczników i poradników dla zawodów poligraficznych, rzeczoznawcą 
MEN ds. programów nauczania dla zawodów poligraficznych. Jego 
uczniowie osiągają wysokie wyniki egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe oraz zdobywają czołowe miejsca w konkursach 
zewnętrznych. Angażuje się w promocję szkolnictwa zawodowego: 
organizuje dla uczniów  liczne wycieczki  o charakterze zawodowym, 
pomaga w adaptacji początkującym nauczycielom zawodu, opracowuje 
i przygotowuje do druku materiały promocyjne wykorzystywane przez 
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. Jest nauczycielem kreatywnym 
i niezwykle zaangażowanym w promocję szkolnictwa zawodowego.   
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5. Pani Anna Śliwińska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi.  

Jest autorką wielu publikacji m.in. „Język polski. Matura na 100%” – 
wydawnictwo PWN, „ Język polski. Analiza i interpretacja tekstów 
literackich” oraz „Projekt krok po kroku” wydanych przez FMP. Od wielu lat 
z sukcesami przygotowuje uczniów do udziału w konkursach 
przedmiotowych z języka polskiego, a także do udziału w Ogólnopolskim 
Konkursie Wiedzy o Prawie. Pełni funkcję członka Wojewódzkiej Komisji 
Konkursu przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół 
podstawowych, oraz jurora Regionalnego Konkursu Literackiego „Moje 
ulubione miejsce w Łodzi i regionie”. Opracowała scenariusze wielu 
szkolnych imprez i uroczystości.  

Jest nauczycielką profesjonalną, poszukującą nowych wyzwań i niezwykle 
zaangażowaną. 

 

 

6. Pan Marek Tubis – nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych w  Łodzi.  

Pełni funkcję kierownika Sekcji Gitary, Harfy, Klawesynu, Organów 
i Perkusji. Przygotowuje i skutecznie motywuje swoich uczniów do udziału  
w ogólnopolskich i międzynarodowych  konkursach gitarowych oraz  
w przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej, w których osiągają 
wymierne sukcesy. Jego uczniowie są stypendystami Ministra Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego oraz programu „Zawodowcy w Łódzkiem – 
stypendia dla najzdolniejszych”, wielokrotnie kontynuują naukę na uczelniach 
w kraju i zagranicą.  

Nauczyciel budujący u uczniów poczucie własnej wartości, motywujący 
i inspirujący ich do dalszego rozwoju pasji i talentów.  
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7. Pani Anna Krawczyk – nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi.  

Realizuje innowację organizacyjno – metodyczną w zawodzie technik 
eksploatacji portów i terminali. Realizuje różnorodne międzyszkolne projekty 
edukacyjne prowadzące do integracji i wymiany doświadczeń między 
uczniami szkół województwa łódzkiego. Jest koordynatorem dwuetapowego 
Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Hotelarstwie. Od kilku lat jest 
członkiem zespołu opracowującego wnioski w ramach projektów Erasmus+ 
i Power, w celu pozyskania zagranicznych miejsc praktyk dla uczniów szkoły. 
Pełniła funkcję opiekuna i kierownika mobilności podczas wyjazdu uczniów, 
kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej,  do Portugalii. 

Nauczycielka o wysokich kompetencjach zawodowych, poszukująca 
i skuteczna w działaniu.  

 

 

8. Pani Aleksandra Frankenberg – nauczycielka Szkoły Podstawowej 
w Starych Skoszewach.  

W swojej pracy podejmuje szereg działań z zakresu edukacji ekologicznej. 
Uczestniczyła wraz z uczniami w międzynarodowym programie badawczym 
GLOBE oraz w warsztatach „Badania meteorologiczne, obserwacja pogody”. 
Była koordynatorem akcji „Kropelka wody na wagę złota” skierowanej do 
uczniów i ich rodziców. Organizowała wycieczki mające na celu obserwacje  
i liczenie ptaków. Jej uczniowie zdobywają czołowe miejsca w wojewódzkim 
Konkursie Wiedzy o Ptakach oraz w różnych konkursach przyrodniczych. 
Współtworzyła wniosek w ramach konkursu WFOŚiGW „Moja wymarzona 
ekopracownia”, dzięki któremu szkoła otrzymała dotację na utworzenie 
pracowni przyrodniczej „Salon Młodych Odkrywców”. Jest autorką projektu 
edukacyjnego „Woda naszym skarbem”, na realizacje którego pozyskała 
fundusze z WFOŚiGW. Prowadzi aktywną edukację ekologiczną adresowaną 
nie tylko do szkolnej społeczności ale także do mieszkańców Gminy 
Nowosolna – publikując artykuły tematyczne na łamach gazety „Na 
Wzniesieniach”. 

Jest nauczycielem pasjonatem, uczącym swoich uczniów aktywnego 
uczestnictwa w działaniach na rzecz kształtowania i ochrony środowiska.  
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9. Pan Bogusław Olejniczak – Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego  
w Łodzi. 

Wieloletni Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łodzi, założyciel 
XI Językowego Liceum Ogólnokształcącego. Prezentuje styl zarządzania 
szkołą oparty na współdziałaniu i wzajemnej współpracy. Jest otwarty na 
pomysły, sugestie i inicjatywy nauczycieli. Umiejętnie i skutecznie wspiera 
nauczycieli w działaniach i dążeniach, których celem jest wysoka jakość 
pracy  szkoły. Pełnił wiele funkcji społecznych, między innymi opiekuna 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi, członka Zarządu Stowarzyszenia 
„Komitet Dziecka”, członka Rady Dyrektorów Szkół przy Prezydencie 
Miasta Łodzi.  

Potrafi nawiązać z uczniami znakomite relacje, oparte na wzajemnym 
szacunku i życzliwości. Jest dla nich nauczycielem wrażliwości, godności, 
otwartości i empatii, nauczycielem ciekawości świata i szacunku dla drugiego 
człowieka.  

 

 

10. Pan Jan Antoniak – były nauczyciel Pałacu Młodzieży w Łodzi.  

Jego uczniowie wielokrotnie zdobywali tytuły laureata lub finalisty 
Olimpiady Chemicznej, oraz czołowe miejsca w różnorodnych konkursach 
chemicznych i złote medale w międzynarodowych olimpiadach chemicznych, 
łącznie 41 uczniów uzyskało tytuł laureata, a 11 uczniów uzyskało 
wyróżnienie w Olimpiadach Chemicznych. Wielu uczniów zostało laureatami 
Konkursu Chemii Organicznej, konkursu Chemii Nieorganicznej oraz 
konkursu Akademii Ciekawej Chemii. Wielokrotnie organizował letnie 
wyjazdy dla młodzieży: obozy górskie, obozy nauki jazdy konnej. 

Był nauczycielem niezwykłym. Przez swoich uczniów nazywany „Szefem” 
lub „Mistrzem”, stanowił dla nich niezaprzeczalny autorytet. Po latach 
wspominają Go jako nauczyciela wyjątkowego, stawiającego wysokie 
wymagania ale także pomocnego i takiego, na którego zawsze można było 
liczyć. Dziś wielu z nich, będąc już dorosłymi ludźmi, bez wahania przyznaje, 
że wybór swojej drogi zawodowej zawdzięcza bez wątpienia „Mistrzowi”.   

Opracowanie i rekomendacja: Ewa Miłkowska, dyrektor Biura Łódzkiego 
Stowarzyszenia Pomocy Szkole 
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ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 

 
Medal OŁ SEP dla dyrektora Janusza Moosa 

 
Janusz Moos – dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego uhonorowany został prestiżowym medalem 
im. prof. Eugeniusza Jezierskiego2.  

Medal ten jest medalem lokalnym, ustanowionym w 2006 roku przez Oddział 
Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, przyznawanym za zasługi dla 
SEP oraz zasługi dla polskiego przemysłu transformatorowego 
i elektroenergetyki polskiej (dotychczas nadano ich 109). 

Podczas uroczystych obchodów 100-lecia SEP, medal im. prof. Eugeniusza 
Jezierskiego wręczył Januszowi Moosowi dyrektorowi ŁCDNiKP prezes 
Oddziału Łódzkiego SEP Władysław Szymczyk. 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz 
Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich efektywnie 
współpracują w zakresie kształcenia kadr dla elektroenergetyki i przemysłu 
transformatorowego.  

Znaczenie wspólnych działań dla prowadzonych w łódzkich szkołach 
zawodowych procesów edukacyjnych dokumentują certyfikaty - Ambasador 
Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych, Animator Ruchu 
Innowacyjnego, Kreator Innowacji - przyznane Oddziałowi Łódzkiemu SEP 

                                                 
2Profesor Eugeniusz Jezierski (1902 – 1990) - uczony, którego dorobek przemysłowy i osiągnięcia 
w dziedzinie kształcenia kadry naukowej spotkały się z powszechnym uznaniem.  
Źródło: foto ze strony https://www.seplodz.pl/medal.html 

https://www.seplodz.pl/medal.html
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w ramach dorocznych Podsumowań Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, 
a także wyróżnienie we współorganizowanym przez ŁCDNiKP Konkursie 
Prezydenta Miasta Łodzi „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację”.  

Nadanie dyrektorowi Januszowi Moosowi medalu im. prof. Eugeniusza 
Jezierskiego jest wyrazem uznania dla jego wieloletniej pracy na rzecz 
nowoczesnego kształcenia w branży elektroenergetycznej. 

Dyrektor Janusz Moos był studentem profesora Eugeniusza Jezierskiego, 
twórcy polskiej naukowej szkoły transformatorowej, wybitnego specjalisty 
w dziedzinie transformatorów elektrycznych, dziekana Wydziału 
Elektrycznego PŁ, prorektora Politechniki Łódzkiej i jej doktora honoris 
causa, wieloletniego przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu 
Elektrotechniki PŁ, członka Komitetu Elektrotechnicznego PAN, autora 
pierwszej w Polsce monografii „Transformatory”, członka honorowego SEP. 

Opracowanie: Tomasz Misiak 
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Miasto Robotów w Łodzi, Robopark w Gdańsku, 
Pracownia Robotów w ŁCDNiKP 

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
w swojej Pracowni Robotów prowadzi pokazy i zajęcia dla uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych, a także innych osób dorosłych 
z zakresu m.in. z programowania robotów, manipulatorów i sterowników. 
Samodzielne wykonywanie ćwiczeń jest doskonałą zabawą i sposobnością do 
rozwinięcia kompetencji informatycznych i technicznych. Jest to okazja na 
rozwijanie twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej, które pozwolą 
lepiej zrozumieć świat.  

 
„Miasto Robotów” - międzynarodowa wystawa interaktywna w Port Łódź 

Foto: B. Adamiec, XXV LO 
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Na interaktywnej wystawie można było: rozmawiać i tańczyć z robotami, 
sterować hologramami, podróżować po wirtualnej rzeczywistości, 
eksperymentować i wyruszyć w kosmos.  

 

 
„Miasto Robotów” - międzynarodowa wystawa interaktywna w Port Łódź 

Foto: B. Adamiec, XXV LO 

 

Od zabawy do nauki. W laboratorium robotyki ŁCDNiKP funkcjonują stacje 
techniczno-dydaktyczne z przemysłowymi robotami 6-osiowymi  
i 4-osiowymi, prowadzone są zajęcia specjalizacyjne co stwarza ogromne 
możliwości dla uczniów, studentów, osób dorosłych pragnących podwyższyć 
lub osiągnąć nowe kwalifikacje w wymienionym obszarze. 

Opracowanie i rekomendacja: Grażyna Adamiec, nauczyciel konsultant 
w ŁCDNiKP 


