
Inicjatywę społeczną W.I.E.M. tworzymy wspólnie:

Praktycy - pasjonaci edukacji, innowatorzy w uczeniu, ludzie niosący pomoc
humanitarną, osoby zarządzające kapitałem ludzkim, społecznicy z doświadczeniem
w zapewnianiu ciągłości edukacji w czasie kryzysów oraz rodzice.

Inicjatywa powstała w pierwszych dniach epidemii, a jednym z głównych jej celów
jest pomoc w zapewnieniu powszechnego i równego dostępu do dobrej
oraz wartościowej edukacji. Zorganizowaliśmy wspólnotę na czas epidemii.
Różni nas wiek, zamieszkanie, doświadczenie, kompetencje i pasje. Łączy nas radość
z uczenia (się), otwartość na drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy.

W.I.E.M.



Cześć!

Kim jesteśmy? Już się przedstawiamy: Krzysiek maluje obrazy i uprawia tajski

boks, Anna opiekuje się Samorządem Uczniów i jest Rzecznikiem praw

Uczniów, Paweł urodził się w Świdnicy, wierzy w wartości i uwielbia polskie

słowa zakończone na -ść, Ewa jest mamą jedenastoletniej Gabrysi i prawie

pięcioletniego Bernarda, Agnieszka kuma UX i gramifikację, Jakub długo może

opowiadać o biotransformacji, Ania uwielbia chodzić po górach i kocha swoją

małą ojczyznę, Jacek chętnie ogląda transmisje sportowe- piłkę nożną i

biatlon, Jadzia rozmową wspiera swoich uczniów, Oktawia zna się na

budowaniu, Ewa kocha teatr i dobrą muzykę, Marek ma obcykane nowe

technologie, Kasia stawia na relacje, Jacek jest samozwańczym ambasadorem

Płaszczaków w Polsce, Joanna kieruje się w życiu zasadami Mary Poppins,

Piotr ma ukochanego psa, Łukasz też ma ukochanego psa, Ania wie, co to

Ocean’s Eleven i potrafi łączyć kropki, Łukasz rozumie, czym jest akceptacja i

otwarty umysł, Dominika nie ma najmniejszych problemów z małą skalą,

Aleksander to cyklista, który wydawał gazetkę parafialną, a Michał jest mężem

i ojcem.

Ruszasz z znami? ;-)

Tacy jesteśmy, gdy jesteśmy razem:



ZESPÓŁ KONCEPCYJNY :

OKTAWIA GORZEŃSKA

#sieciowanie

#innowacje

#profesjonalizm
Autorka bloga 

www.gorzenska.com

ANNA RZEPA

#design

#przyszłość

#fair play
Łączenie kropek

www.3-lab.pl

PAWEŁ KUDZIA

LinkedIn: Paweł Kudzia

MICHAŁ PRZEDLACKI

#impact

#archiectofchange

#fairplay

#SustainabilityLeadership

#storyZhistoryPL

#FutureLeadersFromthePast



Oktawia Gorzeńska

Absolwentka Leadership Academy for Poland, ekspertka ds. innowacji, zmiany, przywództwa
oraz cyfryzacji w edukacji. Edukacją zajmuje się od ponad 20 lat, najpierw jako nauczycielka języka
polskiego, koordynatorka projektów międzynarodowych, a później jako dyrektorka publicznej szkoły.
Pod jej przewodnictwem Gimnazjum nr 1 w Gdyni weszło do globalnej sieci Szkół z mocą zmieniania
świata Fundacji Ashoka. Była autorką strategii i koordynatorką budowy pierwszej w Europie Centralnej
Flagowej Szkoły Microsoft.

Od kilku lat wspiera nauczycieli, dyrektorów, samorządy, między innymi prowadząc
szkolenia, webinaria, występując na konferencjach, tworząc ekspertyzy, doradzając. Jest współinicjatorką
oddolnego ruchu #wiosnaedukacji oraz Projektu Społecznego Nauczycieli lekcjewsieci.pl;
autorką artykułów i poradników, a także autorką Akademii Przywództwa Edukacyjnego, która swoim
zasięgiem objęła dyrektorów i liderów zmiany z całej Polski. To również członkini Rady Programowej
projektu "Szkoła dla innowatora" , autorka bloga www.gorzenska.com, a także mówczyni motywacyjna,
w tym TEDx. Swoje wystąpienia dedykuje potrzebie edukacyjnej zmiany. W latach 2018-2019
współpracowała z Pomorską Kurator Oświaty, wchodząc w skład Pomorskiego Konwentu
Dyrektorów Innowatorów, współtworząc Pomorski Hackathon Edukacyjny oraz prowadząc prelekcje dla
dyrektorów i nauczycieli.

W 2015 otrzymała tytuł Eduinspiratora w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, a w 2019 Nagrodę Kuratora Oświaty oraz Medal
Komisji Edukacji Narodowej.

http://www.gorzenska.com


Anna Rzepa

W 2014 roku uzyskała międzynarodowy tytuł Microsoft Innovative Educator Expert i tym samym została zaliczona do 
grona 800 najbardziej innowacyjnych nauczycieli na świecie. Odznaczona medalem przez International scientific committee 
"Forum Baltica" for the promotion of scientific activities and for high level of research. 
Kilkunastokrotnie nagradzana przez Dyrektorów Szkół, a w 2019 roku nagrodzona przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Zarządza innowacją w III LO w Gdyni, a jej ulubiona metoda pracy to Ocean's Eleven. Jest autorką i współautorką
ponad 20 innowacyjnych projektów edukacyjnych. Wiele z nich nagradzanych było w konkursach ogólnopolskich
i międzynarodowych. W ramach projektów razem z uczniami wysłali do stratosfery niesporczaki, zaglądali do lodówek świata, 
namierzali satelitę PW SAT2, budowali drona stratosferycznego oraz stworzyli klasę, do której wchodziło się przez szafę.
Wzięli udział w pierwszej w Europie edukacyjnej misji symulacyjnej w habitacie kosmicznym.
W ramach autorskiej pracowni innowacji 3LAB, została stworzona platforma edukacyjna 3 CLASS, 
dzięki której uczniowie i absolwenci liceum w czasie epidemii pomagają w nauce uczniom podstawówek.
W marcu 2020 projekt platformy wygrał Hackathon Tech4Good.

Od kilku lat oswaja kosmos. Jest Ambasadorem ESERO POLSKA – edukacyjnego programu Europejskiej Agencji
Kosmicznej. Projekt jej uczniów, który modelowała I koordynowała o nazwie 3SAT zdobył wyróżnienie CERN, był laureatem
Ogólnopolskiej Edycji Konkursu Młodych Naukowców Unii Europejskiej EUCYS, podwójnym laureatem "Projektu z klasą"
oraz znalazł się w finale Olimpiady Innowacyjności i Wynalazczości.

Wie, jak to jest prowadzić lekcje w ekstremalnych warunkach atmosferycznych na środku Atlantyku

To jej uczniom zespół Guns ‘N’ Roses popsuł eksperyment.

Łączy kropki.

Jest dumna ze swoich uczniów.



Paweł Kudzia

Dziadowie moi byli zesłani "do Syberji" 10.02.1940, własność ziemska /pod Tarnopolem/ została im skonfiskowana.
Ich starsza córka, Wisia, umarła z wycieńczenia na zesłaniu. Dziadek Mikołaj nie zdążył do Andersa, walczył od Lenino
do Berlina. W 1945 moja mama Gienia z moją babcią Agnieszką zostały przesiedlone z Syberii na Dolny Śląsk,
gdzie dziadek-żołnierz dostał gospodarstwo niemieckiej rodziny. Tam, we wspólnym domu przez ponad rok żyły
dwie rodziny - niemiecka i moja - polska. Mam w domu list od tej niemieckiej rodziny do mojej mamy z lat 90-tych,
w którym piszą, że mój dziadek był dla nich "opiekunem i obrońcą". Ja urodziłem się w Świdnicy.

Nie do końca wiem, ale może m.in. dlatego pracowałem jako korespondent wojenny, a potem, gdy na własne oczy zobaczyłem
i opisałem masakrę na targu Markale w oblężonym Sarajewie, przyłączyłem się do pomocy humanitarnej.
W organizacjach pomocowych byłem wolontariuszem, pracownikiem, członkiem zarządu, dyrektorem działu misji zagranicznych.
Organizowałem z setkami pracowników i wolontariuszy stałe misje w krajach niszczonych przez wojny. Specjalność - programy
wodno-sanitarne, które po prostu uwielbiam, bo zwracają człowiekowi wolność wyboru. Szczególnie wspominam ten w zniszczonym,
wojennym Groznym... Budowałem też programy wolontariatu 50+, akademickiego i korporacyjnego.

Od kilku lat zdobywam doświadczenie i wiedzę, dzięki pracy zarówno po stronie korporacji,
agencji PR, wykładowcy uniwersyteckiego, jak i swojej działalności konsultingowej, związaną
z zarządzaniem odpowiedzialnością za wpływ na ważne sprawy społeczne i środowiskowe.
Taki CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) to wkład w sustainability (zrównoważony rozwój).
Jestem orędownikiem i praktykiem zarządzania przez wartości i sustainability leadership.
Dodatkowo - odkrywa różne „story z history PL” i prezentuje je w czasie inspirujących spotkań
w firmach i szkołach.

Uwielbiam polskie słowa na ŚĆ: solidarność, wolność, godność, innowacyjność, przedsiębiorczość,
kreatywność, odpowiedzialność, sprężystość, adekwatność.

https://www.linkedin.com/in/pawel-kudzia/

https://www.linkedin.com/in/pawel-kudzia/


Michał Przedlacki

Jest laureatem dwóch z najważniejszych nagród dziennikarskich w Polsce -
Grand Press za najlepszy reportaż telewizyjny roku oraz nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
im. Dziewanowskiego za najlepszy materiał o tematyce międzynarodowej. 
Jest współautorem głośnego dokumentu Aleppo."Notes from the Dark" 
, pokazanego w kilkudziesięciu telewizjach na świecie. Realizował docuseries we współpracy m.in. z Al Jazeera 
English i CNN. W 2018 i 2019 r. tworzył z CNN International nowy standard dziennikarstwa zaangażowanego społecznie -
impact journalism v. 2.0.

Ekspert pierwszego rzutu organizacji humanitarnych w tereny zapalne na świecie, społecznik, dokumentalista, reportażysta
I autor. Przez 15 lat uruchamiał na świecie duże działania humanitarne. Budował i zarządzał na terenach wysokiego ryzyka
(m.in. Czeczenia, Irak, Afganistan, Syria, Birma, Pakistan, Wschodnia Ukraina, Somalia) kilkusetosobowymi zespołami. 
Wielokrotnie działał na szpicy pomocy natychmiastowej, otwierając drogę do poszkodowanych dla społeczności
międzynarodowej. Prywatnie mąż, ojciec.



MATEMATYKA

KRZYSZTOF CHOJECKI

#relacje

#swoboda

#blendedlearning
pistacja

JACEK LECH - RECENZENT

#szacunek

#rzetelność

#racjonalność
płaszczaki



Krzysztof Chojecki

Pomysłodawca darmowego projektu edukacyjnego Pi-stacja Matematyka;
(www.pistacja.tv), dla którego stworzył ponad 500 filmów z matematyki.
Wierzy, że fundamentem edukacji jest relacja. Bycie sobą jest dla niego wartością
nadrzędną. W wolnym czasie poświęca się swoim pasjom. Maluje obrazy w oparciu
o złotą proporcję i liczbę pi, a także szkoli swoje umiejętności tajskiego boksu.

Magister inżynier matematyki finansowej Politechniki Gdańskiej i nauczyciel matematyki
w Szkole Otwartej w Warszawie. Porzucił karierę analityka na rzecz nauczania matematyki.
Szkoli nauczycieli z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji, blended
learningu oraz doradztwa zawodowego z narzędziem “Mapa Karier”. Członek grupy
Superbelfrzy RP. Współprowadzący dwugodzinnej lekcji online z matematyki, w której
udział wzięło 4500 osób. Współtwórca projektu edukacyjnego "Lekcje z Legią", w którym
uczestnicy rozwijają umiejętności rozumowania matematycznego poprzez doświadczanie
zastosowania matematyki na przykładzie stadionu oraz piłki nożnej. Prelegent konferencji
TEDx Milanówek “Co jeszcze mamy do odkrycia?”. Finalista plebiscytu Polskiego Radia
“Nieprzeciętni 2019”. Od niedawna autor bloga www.krzysztofchojecki.pl

http://www.pistacja.tv


Jacek Lech

W ramach Fulbright Exchange Program for Teachers nauczał przez dwa lata
w dwóch amerykańskich szkołach średnich. Przez 5 lat pracował w Antwerp International School
w Belgii.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej. Nauczyciel matematyki w III Liceum
Ogólnokształcącym w Gdyni.

Posiada doświadczenie w nauczaniu m.in. według programu Międzynarodowej Matury (IB) i brytyjskiego
programu IGCSE.

Jest współautorem wielu podręczników i książek pomocniczych do nauczania
matematyki. Publikuje artykuły w czasopismach dla nauczycieli matematyki.

Współpracował m.in. z Okręgową Komisją Edukacyjną w Gdańsku, polskim zespołem
programu PISA oraz Instytutem Badań Edukacyjnych.

Samozwańczy Ambasador Płaszczaków w Polsce.



HISTORIA 

ALEKSANDER PAWLICKI

#dyscyplinamyślenia 

#zadawaniepytań 

#szkolnasamorządność
Pomysłodawca Warszawskiego 

Konkursu Debat Oksfordzkich

JACEK RZEŚNIOWIECKI

#szacunek

#poczuciehumoru

#szczerość
"Gog dryfujący"

DR ANNA TYMOSZYK 

RENENZENTKA
#ludzie

#relacje

#uśmiech
Warto być przyzwoitym



Aleksander Pawlicki
Zdarzyło mu się: prowadzić badania archiwalne i pisać książki o cenzurze w PRL,
wydawać gazetę parafialną, być dziennikarzem prasowym i telewizyjnym, prowadzić
program TV, współtworzyć muzeum historyczne, grać w piłkę w klubie z klasy B,
być operatorem młota pneumatycznego w Elektrociepłowni Siekierki, zaprojektować
maszynę dla Centrum Nauki Kopernik, uczestniczyć w projekcie przesuwania Pałacu
Kultury, a także reżyserować i grać w przedstawieniach szkolnych teatrów amatorskich
oraz opublikować broszurę o historii Polski pod efektownymi tytułami: po szwedzku -
„På upptäcktsfärd i Polen” i po niderlandzku - „Reis naar het onbekende - wedstrijd
over de kennis van Polen”. Cyklista.

Jest absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich
w Szkole Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, studiował także teologię.
Wykładowca dydaktyki w Szkole Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. Prowadził badania w Forschugstelle Osteuropa Uniwersytetu w Bremie, 
uczestniczył w pracach Zakładu Studiów Interdyscyplinarnych nad Edukacją Instytutu Filozofii 
i Socjologii PAN, pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Szkołę odwiedzał w rozmaitych rolach: ucznia, nauczyciela, dyrektora (gimnazjum i liceum)
oraz rodzica (w radach rodziców), a także opiekuna wizytatorów ds. ewaluacji.
Uczy od roku 1997 po dziś dzień historii, wiedzy o społeczeństwie i retoryki. 
Autor podręczników do historii i WOS oraz licznych scenariuszy lekcji, brał udział w tworzeniu
podstawy programowej z roku 2008, modyfikowaniu egzaminów zewnętrznych CKE oraz 
w reformie nadzoru pedagogicznego. Uczestniczył w badaniach programu PISA.
Wyróżniony w Konkursie na Najlepszego Nauczyciela Warszawy. Promował debatowanie
w stylu oksfordzkim zakładając i animując Warszawską Ligę Debatancką.



Jacek Rześniowiecki

Jest współautorem cyklu podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum napisanych
dla Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego razem z Tomaszem Małkowskim.
Prywatnie lubi długie spacery i podróże. Chętnie ogląda transmisje sportowe
w pierwszej kolejności piłkę nożną i… biatlon. "Gog dryfujący"; podczas pandemii
bardzo brakuje mu możliwości bezpośredniego spotkania się z uczniami.

Urodzony w Sosnowcu, ale od ponad 50 lat mieszkający w Gdańsku. Absolwent
Uniwersytetu Gdańskiego, na wydziale historii specjalność nauczycielska. Na tymże
uniwersytecie obronił doktorat w roku 1996. Od ponad trzydziestu lat pracuje jako nauczyciel
historii, większość z tego czasu w V Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego
w Gdańsku Oliwie, którego jest absolwentem. Równolegle pracował od 1989 r.
na uniwersytecie, do 1996 na stanowisku asystenta, po obronie doktoratu adiunkta w zakładzie
historii najnowszej. Prowadził też zajęcia z dydaktyki dla studentów specjalności
nauczycielskiej. Z uniwersytetu odszedł w 2005 r. W 2015 ukończył studia podyplomowe
na Uniwersytecie Łódzkim na wydziale filozoficzno- historycznym w zakresie: Etyka i filozofia
w szkole.



Anna Czernihowska - Tymoszyk

dr nauk humanistycznych w zakresie historii
studia podyplomowe w zakresie etyki i filozofii
Od 2006 egzaminator egzaminu maturalnego z historii.

Nagrody i wyróżnienia:

Projekt - Architekci Mostów
European Evens Prize for Education 20
Projekt DIALOG w ramach programu Erasmus+
European Languaga Label 2018
Pomorskie Mistrzostwa Debat Oksfordzkich Rhetorica
Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu
Ogólnopolski Turniej Debat o Tematyce Społeczno – Prawnej organizowany przez Fundację Court
Watch Polska
Turniej Debat Oksfordzkich o Tematyce Wolontariatu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
organizowany Fundację Court Watch Polska pod patronatem NSA
Gdyński Turniej Debat Oksfordzkich – Stowarzyszenia Młodzi Demokraci

DODATKOWO: praca na rzecz Szkoły m.in.: jestem koordynatorem do spraw współpracy z wyższymi uczelniami, 
współpracuję przy opracowywaniu, organizacji i przeprowadzaniu konkursów przedmiotowych historii i wiedzy o 
społeczeństwie, projektów uczniów (naukowych, społecznych, wolontariatu), „lekcji poza murami”, organizacji i
udziału w trójmiejskich i ogólnopolskich konkursach Debat Oksfordzkich, współpracuję w projektach
międzynarodowych Euroscola czy wymiany młodzieży Erasmus+; organizuję projekty aktywizujące społeczność
lokalną – koncerty, happeningi itp.; współpracuję z wydawnictwami Nowa Era, GWO, czy Operon,
z Wydziałem Historii i Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Stowarzyszeniem Sędziów Polskich
Iustitia, CEO itp. – projekty naukowe, edukacyjne
i obywatelskie; jestem opiekunem Samorządu Uczniów oraz Szkolnym Rzecznikiem Praw Uczniów.



JĘZYK POLSKI

KATARZYNA WŁODKOWSKA

#entuzjazm

#relacje

#kreatywność
finalistka konkursu Nauczyciel Roku 2018 Łączę to, co nieoczywiste.

#relacje
#rozmowa
#szacunek

JADWIGA JAROSZ EWA ZIEJEWSKA
- RECENZENTKA -

#życzliwość
#zaangażowanie

#optymizm



Katarzyna Włodkowska

W 2018 roku znalazła się w gronie 13 najlepszych nauczycieli w Polsce, w konkursie organizowanym przez Głos Nauczycielski.
W 2019 roku została finalistą konkursu „Za naprawianie świata” im. Ireny Sendlerowej organizowanego przez Fundację Centrum
Edukacji Obywatelskiej oraz Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu. 
Prezes Stowarzyszenia Nadzieja dla Ugandy, którego celem jest wybudowanie sierocińca w Ugandzie, w mieście Budaka.

Eduentuzjasta, członek grupy Superbelfrzy RP, doradca metodyczny, nauczyciel języka polskiego i edukacji medialnej, koordynator
ogólnopolskich I międzynarodowych projektów edukacyjno-humanitarnych. Certyfikowany trener oświaty.
Wyróżniona w konkursie „Wielkopolski Nauczyciel Roku”, organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W 2012 
roku została wyróżniona w konkursie „Człowiek roku” organizowanym przez Tygodnik Pilski, w 2017 wyróżniona tytułem 
„Najpopularniejszy Nauczyciel Powiatu” w konkursie organizowanym przez Głos Wielkopolski. W 2018 wyróżniona w plebiscycie 
organizowanym przez Tygodnik Pilski tytułem Człowiek Roku, w kategorii Kultura i Oświata. Prelegent na wielu 
ogólnopolskich konferencjach. Liderka programu Wiki- szkoła, którego celem jest stworzenie metodami partycypacyjnymi narzędzi do
prowadzenia lekcji oraz podniesienie kluczowych kompetencji cyfrowych. Koordynator w projekcie społecznym „Lekcje w sieci”, który 
ma za zadanie pomóc nauczycielom, rodzicom I uczniom w dotarciu do zweryfikowanych treści edukacyjnych. Współpracuje z 
fundacją Forum Dialogu, Anioły Kultury i Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej. Od 15 lat z powodzeniem prowadzi klasy medialne, 
funkcjonujące na mocy programu autorskiego. Zaszczepia w uczniach ciekawość świata, wspomaga rozwój pasji, inspiruje
do tworzenia i przełamywania ograniczeń.
Jej zdaniem relacje są ważniejsze niż informacje. Popularyzuje techniki wspierające nauczanie.
Z pasją naucza i uczy się od innych. Wprowadza w życie unikatowe projekty.
Charakteryzuje ją potrzeba działania. Swojego sukcesu nie mierzy wynikami rankingów,
ale poczuciem spełnienia swoich uczniów.



Jadwiga Jarosz

Nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej,
edukatorka globalna, aktywistka, współtwórczyni Inicjatywy Obywatelskiej WITAJ,
współpracowniczka Centrum Edukacji Obywatelskiej m.in. w programach 
„W świat z klasą”, „Rozmawiajmy o uchodźcach. Kluby Dobrej Rozmowy”, autorka i współautorka
scenariuszy lekcyjnych do języka polskiego, edukacji medialnej i religii, mentorka,
tutorka.

Na przestrzeni ostatnich lat współprowadziła kilka szkolnych kół dyskusyjnych,                                               
m. in. Klub Filmowy „Odwiert”, Kino Belfra, Klub Dobrej Rozmowy, Klub Praw Człowieka.                 

Ich efektem były kampanie uczniowskie: Dzień bez hejtu, Tydzień Edukacji Globalnej, Dzień 

Patrioty i Patriotki XXI wieku, #jesteśmyróżni, Tydzień Praw Człowieka.

W 2016 r. otrzymała Nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.



Ewa Ziejewska

Jestem nauczycielką języka polskiego i mamą jedenastoletniej Gabrysi i prawie 
5-letniego Bernarda.

Moje doświadczenie zawodowe to praca w różnych typach szkół. 
Pracowałam w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie, Academia Polonica (Szkoła języka 
polskiego dla obcokrajowców Dr Ewy Masłowskiej), współtworzyłam stronę internetową z 
informacjami o wydarzeniach dla dzieci w Warszawie, pracowałam w liceum (dla dorosłych), 
gimnazjum i szkole podstawowej. Moje osiągnięcia to uśmiechy uczniów, ich wiara w swoje 
możliwości, odwaga i przekonanie, że nawet w dużej szkole, każdy ma szansę na sukces.
To również sukcesy uczniów: uczennicy, która została laureatką (w kl. 6) i ucznia (kl. 8), 
który został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego; ucznia, który otrzymał 
I wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Obraz a słowo. Literacki opis dzieła 
malarskiego, organizowanym przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu oraz wyróżnienie 
w Ogólnopolskim Festiwalu „(Pod)różne historie”, a także III miejsce uczniów w konkursie 
„P jak polski” będącym częścią akcji „To nasz język” organizowanej przez Fundację PRO.PL.
Jestem także koordynatorem w projekcie Lekcje w sieci. To bliski mi projekt, bo poloniści ze 
szkół podstawowych mają wspaniałe pomysły na zajęcia i dzielą się nimi ze społecznością 
nauczycieli.
Na lekcjach języka polskiego chętnie wykorzystuję nowe technologie  i wprowadzam innowacje. 
Angażuję się z uczniami w szereg akcji społecznych (prowadzę Szkolne Koło Wolontariatu).
Zawód, który wykonuję jest wymagający, ale też daje wiele satysfakcji. Lubię działanie!:)

Czuję, że jestem w drodze.. cały czas się uczę i rozwijam. Dzięki temu mam nadzieję, że jestem 
coraz lepszym nauczycielem dla moich uczniów.
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JOANNA SZYMAŃSKA



Agnieszka Bilska
Autorka publikacji, scenariuszy, warsztatów, kursów e-learningowych poświęconych
edukacji opartej na grach i gamifikacji. Prowadzi na Facebooku fanpage. Absolwentka kierunku 
User Experience Design na SWPS w Katowicach.

Laureatka konkursu dla nauczycieli języka angielskiego - Pearson ELT Teacher Award 2017,
współorganizatorka największej w Polsce całodniowej cyklicznej konferencji dla nauczycieli
w internecie: Edu Moc Online. Znalazła się na liście 100 osób, które przyczyniły się do
podniesienia umiejętności cyfrowych Polaków - wyróżnienie Szerokiego Porozumienia na
Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Współautorka materiałów w największym projekcie edukacji cyfrowej 
w Polsce skierowanym do szkół: Lekcja: Enter. Trenerka w programie Asy Internetu.
Współpracowała z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego, Szkoła z Klasą, Narodowym Instytutem Audiowizualnym,
Fundacją Miasta w Internecie, Fundacją Think!, Panoptykon, Nowoczesna Polska, Fundacją
CoderDojo Polska, Koalicją Otwartej Edukacji, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań 
Komputerów, Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym, Ośrodkiem Doskonalenia
Nauczycieli Eko-Tur, Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno - Edukacyjnym Metis w
Katowicach, wydawnictwem WSiP, IT w Edukacji, Edunews, serwisem Edukator Medialny,
wydawnictwem EDICON, Young Digital Planet, Meritum, Mazowieckim Kwartalnikiem
Edukacyjnym, Głosem Nauczycielskim.
Marketing Specialist w Future Processing Healthcare.
Należy do społeczności innowacyjnych nauczycieli Superbelfrzy RP.



Ewa Drobek
Ogromnie cenię sobie zaufanie, którym obdarzyli mnie moi wychowankowie, wybierając mnie na matkę chrzestną swoich dzieci, 
wiele lat po ukończeniu szkoły. Sama postrzegam się jako nauczycielkę z dużym poczuciem humoru i dystansem do świata i samej siebie. 
Potrafię się śmiać ze swoich błędów i mówić "nie wiem, ale chcę się nauczyć".
Do wszystkich konkursów zgłosili mnie moi uczniowie, co jest dla mnie największym wyróżnieniem. Jako jedna z dwóch nauczycieli 
w Polsce zostałam wyróżniona w globalnym konkursie Global Teacher Award 2019. W październiku 2019 roku otrzymałam wyróżnienie 
w konkursie Nauczyciel Roku 2019 – organizowanym przez Głos Nauczycielski. Znalazłam się na liście 50 najbardziej zaangażowanych
nauczycieli świata w globalnym konkursie Dedicated Teacher Awards 2020 – jako jedyna Polka.

Nauczyciel praktyk z 21- letnim stażem. Uczę języka angielskiego i niemieckiego, prowadzę 2 autorskie projekty - Żmichowska Śpiewa 
(gdzie od 7 lat wcielam się w rolę producenta płyt i rozwijam talenty wokalne oraz muzyczne młodzieży, organizuję koncerty i uczestniczę 
w konferencjach w Polsce i za granicą, dzieląc się swoją pasja i wiedzą z innymi nauczycielami) oraz Łazik Teatralny (gdzie od 12 lat 
zachęcam młodzież i rodziców swojego liceum do wspólnego chodzenia do teatru). Jestem członkiem i administratorem grupy Superbelfrzy 
RP, Nauczycielem Roku Języka Angielskiego BAS 2018, zostałam wyróżniona wraz z młodzieżą za projekt "Żmichowska Śpiewa" w konkursie 
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Jestem członkiem międzynarodowej grupy nauczycieli Music Teachers for Global Peace -
nie jestem muzykiem, jednak moje zaangażowanie w rozwój muzyczny młodzieży zostało docenione w ten wyjątkowy sposób. 
Zachęcam uczniów do udziału w akcjach charytatywnych współpracując z fundacją Face to Face with the world - z pomocą której wraz
z uczniami opiekujemy się sierocińcem w Ugandzie. Jestem nauczycielem zwolnionym z teorii, 
więc pomagam swoim podopiecznym angażować się w projekty społeczne w ramach olimpiady 
Zwolnieni z Teorii. Jestem wychowawcą z zacięciem artystycznym. Prywatnie jestem mamą i żoną, 
mam psa rasy mix jamniko - labradora. Kocham teatr i dobrą muzykę oraz oczywiście swoją pracę.



Joanna Szymańska

Magister Filologii Angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego
Nauczyciel dyplomowany, staż pracy 19 lat
Wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gdyni Microsoft Showcase School
Microsoft Innovative Educator Expert

Nagrody, które otrzymałam:
• Nagroda Dyrektora Szkoły (2016r., 2017r.)
• Nagroda Nauczyciel Roku przyznawana przez Społeczność Uczniowską Gimnazjum nr 1 w
• Gdyni i 17 Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni (2017r., 2018r., 2019r.)
• Podczas mojej przygody z edukacją miałam przyjemność występować w następujących rolach:
• Koordynator ogólnopolskiego projektu „Wiosna Edukacji”
• Współorganizator ogólnopolskiej konferencji „Szkoła z Edumocą”
• Uczestnik międzynarodowej konferencji w Seattle „Microsoft Flagship Schools Summit”
• Koordynator współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych
• Współtwórca i koordynator Labu Kariery Licealistów w 17 LO w Gdyni
• Opiekun Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum Nr 1 w Gdyni
• Lektor języka angielskiego w Empik School Gdynia, metodyk w Empik School Gdynia
• Lektor języka angielskiego w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej
• Organizator wymiany polsko-fińskiej w Gimnazjum nr 1 w Gdyni
• Nauczyciel przygotowujący do egzaminów międzynarodowych: FCE, CAE, CPE, IELTS

Niezmiennie uwielbiam: czytać, angielskie poczucie humoru, Serial „Friends”, obcować z muzyką w szczególności na koncertach, 
Mary Poppins, której zasadami zawsze kieruję się w życiu, a słówko supercalifragilisticexpialidocious jest moim ukochanym słowem, 
kiedy nie ma się akurat nic do powiedzenia.
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- RECENZENT -



Marek Grzywna

Autor innowacyjnego programu zajęć przyrodniczych „Science” prowadzonych
w języku angielskim.

Nominowany do tytułu „Nauczyciel na Medal” w plebiscycie pod patronatem
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Trener nowoczesnych technologii.
Egzaminator maturalny z biologii Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.
Autor w wydawnictwie Biomedica. Dyrektor Szkół Policealnych oraz wykładowca anatomii
i fizjologii w Studium Medycznym TEB Edukacja w Toruniu. Nauczyciel biologii
i informatyki w szkole średniej i szkole podstawowej.



Jakub M. Grzeszczuk

Mgr biologii, specjalności mikrobiologia
staż pracy pedagogicznej – 3 lata
nauczyciel biologii w języku angielskim na poziomie
Diploma Programme w systemie International Baccalaureate

Dodatkowo: pasjonat nauki, doktorant Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
współautor patentów dotyczących biotransformacji m.in. flawonoidów i flawanonów 
przez grzyby entomopatogeniczne pochodzące z obiektów podziemnych Dolnego Śląska, 
współautor publikacji naukowych z dziedziny fitopatologii oraz mykologii
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Anna Skiendziel

Przewodniczka terenowa po województwie śląskim i górska od Beskidu Śląskiego po Bieszczady. Pomysłodawczyni
“Szlaku kobiet w województwie śląskim” i współautorka przewodnika „Jej ślad w historii – szlak kobiet w województwie śląskim. 
W cieniu Beskidów”. Od lat zajmująca się herstorią. Propagatorka edukacji regionalnej, współautorka innowacji programu
nauczania historii z elementami historii Śląska. Ślązaczka z przekonania. Trenerka wystąpień publicznych i debat oksfordzkich.

Nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie oraz edukacji regionalnej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2
w Katowicach. Członkini Zarządu Fundacji „Projekty Edukacyjne”. Instruktorka teatralna. W nauczaniu najważniejszy jest dla niej
rozwój umiejętności miękkich i kompetencji kluczowych, dlatego stawia na udział uczniów w projektach, tych ogólnopolskich,
ale i autorskich organizowanych w ramach lekcji. Za działalność na rzecz szkoły jako nauczycielki i opiekunki Samorządu
Uczniowskiego wyróżniana rok po roku nagrodą Dyrektora Szkoły. Kilkunastoletnie doświadczenie w koordynacji projektów
edukacyjnych, w tym dotyczących debat oksfordzkich jak: Śląski Turniej Debat Oksfordzkich, Turniej Debat Historycznych IPN,
a obecnie Charytatywnego Turnieju Debat Oksfordzkich “Debatuj z sercem” oraz Szkolnych Klubów Debat Oksfordzkich.
Wieloletnia sędzia debat oksfordzkich na poziomie lokalnym i ogólnopolskim, gimnazjalnym, licealnym i akademickim.
Propagatorka debaty oksfordzkiej jako narzędzia dydaktycznego. O debatach oksfordzkich “Przegrywam, ale i tak osiągam sukces” 
pisała do “Forum Nauczycieli”, kwartalnika Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM"; w Katowicach,
starając się ukazać wartość tego narzędzia.

Za swoją działalność na rzecz edukacji regionalnej, w tym m.in. stworzenie szlaku kobiet,
została nagrodzona tytułem Lidera Edukacji Regionalnej w 2016 r.
Koordynatorka regionalna Nauczycieli Zwolnionych z Teorii. Członkini grupy Superbelfrzy RP
Nominowana do nagrody im. Ireny Sendlerowej w 2019 r. za naprawianie świata.
www.auctrix.blogspot.com

http://www.auctrix.blogspot.com/


Łukasz Szeliga

Doświadczenie zdobywał ucząc w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
w szkołach publicznych i prywatnych, w tym International School
of Kraków- jednostce edukacyjnej Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce.
Współpracował do tej pory z przedstawicielami przeszło 60 państw.
Ukończył filologię polskę (spec. nauczycielską) oraz studia podyplomowe w zakresie glottodydaktyki
polonistycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest absolwentem studiów podyplomowych
z marketingu internetowego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studiował również
socjologię w ramach MISH na UJ. Od 2018 roku certyfikowany nauczyciel IB Business Management. Z
branżą edukacji związany od przeszło dziesięciu lat, a komunikacji od ponad pięciu.
Posiada doświadczenie, jako nauczyciel na wszystkich etapach edukacji: edukacja wczesnoszkolna,
podstawowa, gimnazja i szkoły średnie.
W 2015 roku stworzył oddolną inicjatywę BeCom!, która przez ponad dwa lata łączyła młodzież
z krakowskich szkół średnich z ekspertami z różnych branż. Organizator eventów edukacyjnych
oraz warsztatów dla młodzieży. Doradza organizacjom i osobom prywatnym w zakresie komunikacji w
mediach tradycyjnych i elektronicznych. Pracował m.in. dla Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni
Młodzieży Kraków 2016, jako koordynator globalnej sekcji social media.
U dzieci i młodzieży rozwija umiejętności miękkie oraz kompetencje przyszłości w podejściu
zorientowanym na ucznia, w którym wartości są równie ważne, jak relacje i poczucie psychicznego
bezpieczeństwa. Od 2017 roku zajmuje się również tutoringiem edukacyjnym specjalizując
się w pracy z uczniami i uczennicami z doświadczeniem migracji, którzy są wielojęzyczni.
Wierzy, że edukacja jest fundamentem społeczeństwa rozwoju- społeczeństwa, które potrafi
się ze sobą komunikować.



CHEMIA

ŁUKASZ SPORNY PIOTR WRÓBLEWSKI DOMINIKA 
STRUTYŃSKA
RECENZENTKA

CENTRUM CHEMII W MAŁEJ SKALI



Łukasz Sporny/ Piotr Wróblewski/ Dominika Strutyńska

Piotr Wróblewski, Łukasz Sporny – absolwenci Uniwersytetu MikołajaKopernika w Toruniu
i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dydaktycy chemii, popularyzatorzy 
eksperymentów i propagatorzy kształcenia metodą IBSE. Wspólnie z Dominiką Strutyńską od 2005 
roku zajmują się przedstawianiem doświadczalnej strony nauczania chemii I przedmiotów 
przyrodniczych. W Toruniu prowadzą pierwsze w Polsce Centrum Chemii w Małej Skali, które od 
kilku lat zajmuje II miejsce w kraju w kategorii kształcenia pozaszkolnego wśród jednostek 
podjętych analizie Instytutu Badań Edukacyjnych. Na co dzień zajmują się wprowadzaniem 
techniki eksperymentu w małej skali (small-scale chemistry) do polskich szkół. W ramach swojej 
działalności organizują zajęcia z uczniami każdego etapu kształcenia, odwiedzając szkoły w
całym kraju. Od 2012 roku szkolą polskich nauczycieli z metody IBSE. Prowadzą warsztaty 
nauczycieli w formie stacjonarnej i webinaria. Doceniając pracę toruńskiego zespołu, Sekcja 
Dydaktyki Polskiego Towarzystwa Chemicznego kilkukrotnie przyznawała im wyróżnienia za
całokształt starań. Autorzy publikacji dla uczniów i nauczycieli, poświęconych innowacyjnym 
metodom przeprowadzania prostych doświadczeń. Wśród najważniejszych pozycji wydawniczych 
można wymienić podręcznik i obudowę metodyczną klasy 7 i 8 szkoły podstawowej
wydawnictwa MAC. M.in. dzięki ich zaangażowaniu, konsultacjom i działaniom, autorzy podstawy 
programowej do gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w komentarzu do tomu 5, sugerują „małą 
skalę” jako bezpieczniejszą i tańszą alternatywę przeprowadzania doświadczeń.
W pracy przyświeca im hasło „uczyć chemii bez wykonywania doświadczeń, to jak pisać wiersze 
nie potrafiąc czytać”.



Sokrates (z bloku 9)

/ przyjaciel w tworzeniu dowcipów podczas pracy nad projektem, a także bohater bloku 9 godziny wychowawczej /

ur. 469, Ateny, zm. 399 p.n.e., tamże,
filozof grecki, jeden z najsłynniejszych w całych dziejach filozofii. przyjacielem w tworzeniu
dowcipów podczas pracy nad projektem, a także bohaterem bloku 9 lekcji z języka polskiego

Sokrates, stroniąc od udziału w życiu politycznym, szanował prawo i w każdej chwili był
gotowy służyć Atenom. Wykazał się męstwem i odwagą podczas wojny peloponeskiej 431–
404. W późnym wieku ożenił się z Ksantypą, znaną z porywczego i dokuczliwego 
temperamentu; miał z nią 3 synów. Prawdopodobnie była ona jego drugą żoną, po Myrto. 
Sokrates, chodząc po agorze, bosy i w starym płaszczu (wg Diogenesa Laertiosa Żywoty i 
poglądy słynnych filozfów), szukał rozmówcy; przyciągał do siebie przeważnie ludzi młodych i 
z możnych rodów. Choć nie posiadał bogactw, a rodzinny majątek pozwalał mu na skromne 
życie, w przeciwieństwie do sofistów nie brał pieniędzy od uczniów. W 406, piastując urząd 
prytana, jako jedyny, wbrew żądaniom tłumu, nie wyraził zgody na bezprawne wykonanie 
wyroku śmierci na wodzach spod Arginuz. Odmówił też udziału w egzekucji Leona z Salaminy, 
mimo grożącej mu za to kary. Odważny i niezłomny w swych przekonaniach, Sokrates coraz 
bardziej stawał się niewygodny dla ówczesnych polityków; 399 oskarżono go o bezbożność i 
psucie młodzieży. Został skazany na śmierć przez wypicie cykuty. W więzieniu towarzyszyli 
mu przyjaciele i uczniowie. Nie skorzystał z możliwości ucieczki, jaką dla niego przygotowali; 
do końca chciał być wierny prawu, nawet temu, które uznał za niedoskonałe. Zmarł 399 p.n.e. 
w Atenach.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Sokrates;3977382.html

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Ksantypa;3928353.html
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Sokrates;3977382.html

