INFORMACJE O NAGRODZONYCH NAUCZYCIELACH
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.
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.
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.
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.

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”.

