Konkurs szkolny – „Nauczyciel też… człowiek”
Czy na pewno znacie swoich nauczycieli? Czy wiecie co robili w swoim życiu?
Czego dokonali i co osiągnęli? Czym zajmują się w wolnym czasie? Kim są naprawdę?
Skonfrontuj swoją wiedzę!!!
W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie ZSO 8 w Łodzi. Zadaniem uczestników jest
przyporządkowanie nauczycieli do odpowiadających im opisom (np.: 1-G, 2-R, 3-L itd.)
UWAGA! Dla utrudnienia we wszystkich opisach użyto rodzaju męskiego!
Odpowiedź należy przesłać przez konto Librus –> wiadomość –> nauczyciel –> „_konkurs”.
Głosować można tylko raz (w przypadku przesłania więcej odpowiedzi uczestnik zostanie
zdyskwalifikowany!)
Odpowiedzi należy przesłać do 20 grudnia 2017. W ostatnim dniu zajęć przed świętami podczas
Jasełek Szkolnych wręczymy nagrody trzem osobom, którym uda się wskazać jak najwięcej
poprawnych połączeń.
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Nauczyciel przez wiele lat regularnie uczestniczył jako pilot w rajdach terenowych 4x4. Ma ukończony kurs jazdy
sportowej w Szkole Jazdy Subaru w Kielcach, robiony pod okiem samego Kajetana Kajetanowicza. Ponadto
specjalizuje się w fotografii przyrodniczej i makrofotografii (bardzo duże zbliżenia).
Nauczyciel posiada m.in. kwalifikacje do nauczania w klasach I-III. Jest trenerem karate, którego zawodniczki i
zawodnicy (w tym uczniowie naszego liceum) wielokrotnie zdobywali medale Mistrzostw Polski we wszystkich
kategoriach wiekowych młodzieżowych i seniorskich. Za osiągnięte wyniki otrzymał nagrodę Ministra Sportu i
Turystyki.
Nauczyciel choć może uczyć w przedszkolu, w klasach I-III szkoły podstawowej, a także techniki lub wychowania
fizycznego pracuje u nas na zupełnie innym stanowisku do którego ma oczywiście odpowiednie kwalifikacje. Nie uczy
też języka polskiego choć jest Laureatem Olimpiady Języka Polskiego i zdobywcą II miejsce w Łódzkim Dyktandzie.
Nauczyciel nie jest także geografem choć odwiedził m.in. Chiny, Brazylię i Gruzję.
Jak przystało na absolwenta XLVII Liceum Ogólnokształcącego nauczyciel był w gronie najlepszych maturzystów
województwa łódzkiego. Uwielbia naszą szkołę, bo po pięcioletniej przerwie na studia natychmiast do nas powrócił,
aby uczyć do dnia dzisiejszego. Jest fanem e-sportu i choć nie startuje w szkolnych rozgrywkach jest specjalistą od
LOL-a i CS-a.
Nauczyciel jest instruktorem ZHP w stopniu podharcmistrza. Uwielbia jazdę na rowerze, na którym zwiedził
praktycznie całą wschodnią i północno-wschodnią Polskę – ma na liczniku ponad 10 000 (dziesięć tysięcy!)
kilometrów. Kiedy już zmęczy nogi wyrusza jachtem na rejsy morskie na północny zachód Europy (Zjednoczone
Królestwo), północ (kraje skandynawskie), aż na Lofoty za kołem podbiegunowym. Kolejna miłość nauczyciela to…
papier – bibuła, krepina, serwetki, stare gazety – które pobudza do nowego życia zwijając, skręcając, składając, klejąc
i malując…
Nauczyciel jest autorem kilku publikacji z zakresu swojego przedmiotu oraz finalistą łódzkiego konkursu na
najciekawszą lekcję. Ponadto był gitarzystą basowym w zespołach metalowych, a obecnie aktywnie koncertuje w
zespole rockowym. Był statystą w filmach wojennych m.in. wystąpił w roli brytyjskiego oficera. Fani skoków
narciarskich znają go i… nie znają, bo przez blisko 10 lat wcielał się w rolę „Misia Krokiewki” - oficjalnej maskotki
Pucharu Świata w Zakopanem i pojawiał się we wszystkich relacjach telewizyjnych.
Nauczyciel nie posiada polskiej matury, ponieważ… ma ukończone liceum zagraniczne. W czasie studiów
zafascynowany białą bronią potrafił umiejętnie władać floretem i szpadą trenując szermierkę. Od ponad dziesięciu lat
jest na liście tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości i jako czynny tłumacz od lat współpracuje między
innymi z sądami, prokuraturą i policją.
Nauczyciel w liceum był tamburmajorem (czyli osobą idącą na czele i prowadzącą) orkiestrę szkolną. Na trzy miesiące
przed maturą miał zostać skreślony z listy uczniów za udzielanie wsparcia i pomocy osobom internowanym w okresie
stanu wojennego. Na szczęście został dopuszczony do egzaminów, by w niedługim czasie zostać najlepszym
studentem na swoim wydziale na Uniwersytecie Łódzkim i otrzymać nagrodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w postaci stażu zagranicznego. Przez kilka lat nauczyciel był wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim.
Nauczyciel wyczynowo uprawiał piłkę ręczną – występował nawet w II lidze. Posiada najwyższy stopień instruktorski
ZHP – Harcmistrza Rzeczpospolitej. Brał udział w rejsie na Darze Młodzieży. Posiada stopień Jachtowego Sternika
Morskiego. Był uczestnikiem wielu teleturniejów telewizyjnych m.in. Familiada, Idź na całość. Latał na motolotni, choć
największą obecnie jego pasją jest… nurkowanie.
Nauczyciel był najlepszym maturzystą XXXII LO w swoim roczniku. Jest nie tylko egzaminatorem, ale też
weryfikatorem (sprawdzającym sprawdzających) na egzaminach gimnazjalnych i maturalnych. Wśród swoich
wychowanków ma laureatkę Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego. Jest fanem zamków, pałaców, ogrodów w
Polsce i Europie, głównie z przełomu XVIII i XIX w. oraz historii rodów magnackich, szlacheckich, książęcych i
królewskich. Posiada kolekcję ponad 1 500 książek o życiu intrygujących kobiet XVIII i XIX wieku. Nie boi się wyzwań
– spędził trzy dni i trzy noce w pociągu jadąc na Ukrainę, ma na swoim koncie skok na bungee z mostu kolejowego na
Bugu.
Nauczyciel debiutował na koszykarskim parkiecie w I lidze w wieku 15 lat (ósma klasa!). Ma na swoim koncie medale
we wszystkich kolorach zdobyte na seniorskich Mistrzostwach Polski. Nauczyciel reprezentował Polskę na
Mistrzostwach Europy w kategorii kadet i junior w koszykówce, był także w szerokiej kadrze seniorskiej. Uczestniczył
w koszykarskich klubowych rozgrywkach FIBA w Pucharze Europy
Nauczyciel jest osobą bardzo systematyczną, precyzyjną i wymagającą, ale taka postawa to klucz do sukcesu
naukowego. Nauczyciel ten bowiem dzięki swojej pracowitości i dokładności jest współtwórcą dwóch wynalazków w
tym przeciwnowotworowego środka farmaceutycznego. Obydwa patenty są zarejestrowane w krajowym Urzędzie
Patentowym.
Jeżeli wybieracie się do Trójmiasta, to tego nauczyciela musicie koniecznie zabrać ze sobą, bo tam właśnie spędzał
każde swoje wakacje i może służyć za przewodnika. W liceum interesował się historią starożytną, w szczególności,
Egiptu, Majów i Azteków. Był zwolennikiem hipotez Ericha von Danikena (wpływu istot pozaziemskich na życie ludzi
w czasach przedhistorycznych). Uwielbia grać w Diablo, co nie przeszkadza mu w przygotowaniu uczniów do

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego (uzyskane tytuły finalisty i laureata). Jest fanem prozy science-fiction, w
szczególności postapokaliptycznej. Przeczytał całą serię Uniwersum Metro 2033.
Nauczyciel ma na swoim koncie kilka medali (w tym złoty) za zdobycie Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej.
N. Dwukrotnie zajął piąte miejsce na Mistrzostwach Świata U-21 i Mistrzostwach Europy U-23. W siatkówce halowej
nauczyciel występował w najwyższej lidze rozgrywkowej.
Nauczyciel jako dziecko trenował gimnastykę artystyczną. Później przez osiem lat tańczył w harcerskim zespole Miś,
z którym występował w Polsce i zagranicą. Na Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie
O.
zdobył wraz ze swoim zespołem II i III miejsce. Jeśli chcielibyście poznać tajniki rumby, cza-czy, walca angielskiego lub
wiedeńskiego nie szukajcie daleko – w naszej szkole macie eksperta.
Nauczyciel będąc piłkarzem Widzewa zajął wraz z zespołem piąte miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów. Po
studiach odbywał służbę wojskową i spełniał swoje dziecięce marzenia, bo jak „Czterej pancerni…” kierował czołgiem,
P.
przeżył przeprawę po dnie rzeki i strzelał z działa o kalibrze 100 mm (dla porównania na naszej strzelnicy karabiny
mają kaliber 4,5 mm). Później wyjechał na Podlasie gdzie został najmłodszym w województwie dyrektorem szkoły
podstawowej. Przeżył pożar swojej szkoły, wybudował nową i… powrócił do rodzinnej Łodzi, aby pracować w ZSO 8.
Nauczyciel jest laureatem Międzynarodowej Olimpiady Przedmiotowej. W szkole podstawowej zafascynowany
komunikacją miejską zgromadził kilkadziesiąt zeszytów, w których zapisywał i sprawdzał punktualność przyjazdów
Q.
autobusów i tramwajów. Swoje zamiłowanie do publicznych środków transportu już w wieku dorosłym podsumował
odbywając pięciodniową podróż koleją transsyberyjską nad Bajkał.
Nauczyciel posiada czarny pas w karate tradycyjnym – 1 Dan. Jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski juniorów
R. i seniorów w karate tradycyjnym. Nauczyciel ma na swoim koncie tytuł Wicemistrza Świata juniorów w karate
Fudokan.
Nauczyciel już trzeciego dnia swojej nauki w liceum „wylądował na dywaniku” u dyrektora szkoły. Dla odmiany w
klasie maturalnej był współautorem… tomiku wierszy. Jest fizjoterapeutą, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i
S.
oczywiście ma ukończone studia w przedmiocie którego uczy. Jest współautorem programu nauczania dla szkół
ponadgimnazjalnych. Największe sukcesy sportowe odniósł jako trener siatkówki i piłki ręcznej, choć sam uprawiał…
koszykówkę. Był także sędzią klasy związkowej i prowadził mecze pierwszej ligi piłki siatkowej.
Nauczyciel był kilkakrotnie wyróżniany za swoje pomysły twórcze i innowacyjne. Między innymi za wykorzystanie w
nauczaniu swojego przedmiotu… origami - japońskiej sztuki składania papieru. Od wielu lat jest koordynatorem na
T.
terenie województwa łódzkiego największego międzynarodowego konkursu przedmiotowego w którym corocznie
startuje ponad 5 milionów uczniów z całego świata. Nauczyciel był odznaczony Medalem Edukacji Narodowej.
Nauczyciel ma na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Polski w kategorii Junior w piłce siatkowej. Jest
U.
międzynarodowym sędzią siatkówki plażowej FIVB oraz sędzią klasy państwowej. Prowadzi mecze I ligi piłki siatkowej.
Nauczyciel jest fanem heavy metalowych kapel z lat 80 ubiegłego wieku (m.in. Iron Maiden, Judas Priest). Uwielbia
historię – szczególnie średniowiecze, co nie przeszkadza mu regularnie składać klocki Lego zwłaszcza zestawy z
V.
Gwiezdnych Wojen. Zafascynowany historią Krzyżaków, odnalazł i nawiązał kontakt z żyjącymi do dziś członkami
Zakonu Krzyżackiego.
Nauczyciel jako pierwsze studia ukończył… archeologię. I chyba dlatego aktywnie uczestniczy w pracach
porządkowych i inwentaryzacyjnych mających na celu przywrócenie pamięci o cmentarzach I wojny światowej.
W. Oprócz tego jest pasjonatem ogrodnictwa i botaniki. W wolnym czasie uprawia rośliny użytkowe i ozdobne. Ponadto
uwielbia eksperymenty tworząc własne mieszanki przypraw, zestawy ziół kosmetycznych oraz herbat owocowoziołowych. Potrafi tworzyć przepiękne kompozycje z suchych roślin i owoców.
Technik kolejowy o specjalności budowa dróg i mostów – to pierwszy tytuł zawodowy naszego nauczyciela. Choć nie
uczy wychowania fizycznego to w przeszłości był piłkarzem nożnym i grał w drugoligowym Starcie Łódź. Na uczelni
X.
był współtwórcą kabaretu studenckiego. A ukończone studia i inne kwalifikacje pozwalają mu uczyć aż czterech
przedmiotów w naszej szkole.
Nauczyciel jest posiadaczem Karty Kibica Piłkarskiej Reprezentacji Polski i od blisko 10 lat był osobiście na wszystkich
Y.
meczach rozgrywanych przez naszą reprezentację piłki nożnej w Polsce. Choć nie naucza żadnego języka w naszej
szkole jest tłumaczem języka… migowego.
Nauczyciel w szkole podstawowej tańczył i śpiewał w młodzieżowym zespole działającym równolegle z zespołem
ludowym w zakładach „Harnama”. Zespół dziecięco – młodzieżowy ze względu na charakter (piosenki i układy
Z.
taneczne) był niezwykle podobny do warszawskiego zespołu „Gawęda”. I chyba właśnie od tego zaczęła się trwająca
do dzisiaj fascynacja teatrem i wielokulturowością naszego miasta.
Nauczyciel to góral spod Świętego Krzyża. Nigdy nie lubił siedzieć w kącie, na studiach działał w Samorządzie UŁ. Nie
AA. wyobraża sobie życia bez muzyki, zwłaszcza rockowej, ale nie tylko. Uwielbia dobre książki (dlatego czasem jest w
pracy niewyspany) i dobrą zieloną… herbatę. Namiętnie hoduje bardzo rzadkie odmiany kwiatów.
Nauczyciel uwielbia piesze wycieczki, nie tylko w czasie urlopu, ale przez cały rok. Ma szerokie zainteresowania, w
BB.
tym m.in. medycyna naturalna, indywidualny rozwój duchowy, poezja śpiewana.

