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KONKURS NA PUBLIKACJĘ O EDUKACJI 
SKIEROWANY DO NAUKOWCÓW, PUBLICYSTÓW 
I PRAKTYKÓW

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego to jedyne 
w Polsce wyróżnienie dla autorów i autorek prac 
o edukacji. Nagradzani naukowcy, praktycy i publi
cyści wskazują wyzwania, z którymi mierzymy się 
w obszarze edukacji, oraz – podobnie jak patron 
Nagrody, Roman Czernecki – proponują rozwiąza
nia, które pomagają odpowiedzieć na te problemy. 
Przez swoje publikacje przyczyniają się do pogłę
bienia  debaty o edukacji. Konkurs nie tylko docenia 
 autorów i autorki, ale również promuje wartościo
we badania i publikacje wśród opinii publicznej. 
Każda kolejna edycja to jeszcze więcej rzetelnych, 
merytorycznych i wartościowych opracowań. 
Do IV edycji zgłoszono 277 prac, z czego 87 zostało 
poddanych podwójnej recenzji przez 19 ekspertów 
i ekspertek. W 2021 roku Kapituła konkursu nomi
nowała do Nagrody 27 autorów i autorek, wśród 
których są tegoroczni laureaci i laureatki.



KATEGORIA NAUKOWA

DR INŻ. ARCH. CEZARY SZPYTMA 

Jego zainteresowania naukowe skoncentrowane 
są na wpływie środowiska fizycznego na proces 
nauczania i uczenia się. W interdyscyplinarnych 
badaniach tego zagadnienia łączy perspektywę 
edukacyjną, psychologiczną i architektoniczną.

Współautorzy artykułu

DR INŻ. ARCH. MAGDALENA SZPYTMA 

Prowadzi badania interdyscyplinarne  związane 
z tym, jak środowisko architektoniczne odpowiada 
na współczesne zmiany społeczno- gospodarcze. 
W szczególności przedmiotem jej zainteresowań 
badawczych są zasoby przestrzenne polskich 
szkół oraz możliwości dostosowania przestrzeni 
szkolnych do potrzeb edukacyjnych XXI wieku.

Cezary Szpytma oraz Magdalena 
Szpytma, Model of 21st century physical 
learning environment (MoPLE21), 
„Thinking Skills and Creativity”, 2019.

DR MACIEJ KONIEWSKI 

Jego zainteresowania badawcze skupiają się na 
analizie psychometrycznej egzaminów zewnętrz-
nych oraz edukacji zróżnicowanej ze względu na 
płeć. Badał również zapotrzebowanie na kompe-
tencje w gospodarce, edukacyjne i zawodowe 
losy absolwentów oraz projektowanie krajowych 
systemów ewaluacji szkolnictwa (w Polsce i Arabii 
Saudyjskiej). Pracował w zespole Edukacyjnej 
Wartości Dodanej w Instytucie Badań 
Edukacyjnych.

DR ANNA HAWROT

Jej zainteresowania naukowe obejmują różne 
formy edukacji formalnej i nieformalnej oraz 
ich znaczenie dla osiągnięć szkolnych i rozwoju 
społeczno-emocjonalnego młodzieży. Zajmuje 
się również takimi problemami, jak  korepetycje, 
zaangażowanie rodzicielskie oraz jakość 
nauczania. Pracowała w zespole Edukacyjnej 
Wartości Dodanej w Instytucie Badań 
Edukacyjnych.

Maciej Koniewski oraz Anna Hawrot, 
Are single-sex schools more effective than the 
coed ones? The effect of single-sex schooling 
on achievement among female adolescents 
in Catholic schools, „Research Papers in 
Education”, 2021.

Współautorzy artykułu
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DR HAB. KRZYSZTOF JASKUŁOWSKI 

Historyk i socjolog. Zajmuje się nacjonalizmem, 
etnicznością i migracjami, a także edukacją. 
W tym ostatnim obszarze interesują go zwłaszcza 
związki edukacji historycznej z polityką pamięci 
i tożsamością narodową. Publikował m. in. 
w „Critical Studies in Education”, „British Journal 
of Sociology of Education”, „Ethnic and Racial 
Studies” oraz „International Migration Review”.

DR PIOTR MAJEWSKI

Adiunkt w Katedrze Kultury i Mediów 
Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się antropologią 
oporu, socjologią kultury popularnej oraz proble-
matyką etniczności i nacjonalizmu. Autor książek 
Re-konstrukcje narodu. Odwieczna Macedonia 
powstaje w XXI wieku (2013), Rap w służbie 
narodu. Nacjonalizm i kultura popularna (2021) 
i współautor monografii Teaching history, celebra-
ting nationalism. School history education in Poland 
(2022).

Krzysztof Jaskułowski oraz Piotr 
Majewski, Politics of memory in Upper 
Silesian schools: between Polish homogeneous 
nationalism and its Silesian discontents, 
„Memory Studies”, 2020.

Współautorzy artykułu

DR JULIA KALEŃSKA-RODZAJ 

Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie, muzyk. Specjalizuje 
się w psychologii muzyki, zwłaszcza w zagadnie-
niach psychologicznego przygotowania muzyka 
do występu publicznego i uwarunkowań sukcesu 
wykonawczego w muzyce. Głównym celem jej 
działalności naukowej i praktycznej jest rozwi-
janie świadomości, wiedzy i umiejętności psycho-
logicznego przygotowania muzyka do występu 
w środowisku nauczycieli gry na instrumencie, 
rodziców i samych muzyków. Umożliwia także 
muzykom na różnych etapach edukacji korzy-
stanie z profesjonalnej pomocy psychologicznej 
w ramach gabinetu psychologicznego KODA.

Julia Kaleńska-Rodzaj, Music performance 
anxiety and pre-performance emotions in the 
light of psychology of emotion and emotion 
regulation, „Psychology of Music”, 2020.

DR HAB. SŁAWOMIR KRZYCHAŁA

Profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W ramach 
jakościowych badań edukacyjnych rozwija 
podejście dialogiczne. Do wywiadów, repor-
taży i obserwacji zaprasza zarówno uczniów, 
jak i nauczycieli, by wspólnie rekonstruować 
szkołę jako środowisko uczenia się, relacji 
i zaangażowania. Szczególną uwagę ogniskuje na 
społeczno-kulturowej przemianie codziennych 
praktyk nauczania oraz profesjonalnego rozwoju 
nauczycieli.

Sławomir Krzychała, Teacher responses to 
new pedagogical practices: a praxeological 
model for the study of teacher-driven school 
development, „American Educational 
Research Journal”, 2020.
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DR MAŁGORZATA WÓJCIK

Adiunkt i prodziekan w katowickim wydziale 
Uniwersytetu Humanistycznospołecznego 
SWPS. Zajmuje się badaniem powodów i prze-
jawów przemocy szkolnej oraz dynamiki grup 
rówieśniczych. Wraz z zespołem opracowuje 
i wdraża innowacyjne programy zapobiegające 
przemocy szkolnej. Autorka publikacji naukowych 
i podręczników.

MARIA MONDRY

Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej 
i klinicznej. Uważa, że nauka powinna służyć 
dobru drugiego człowieka. W dotychczasowych 
badaniach poruszała tematy związane z przemocą 
rówieśniczą wśród dzieci i młodzieży, ale także 
zajmowała się doświadczeniami osób dorosłych, 
które w dzieciństwie były narażone na przemoc 
w szkole. Jej działania naukowe mają na celu 
doprowadzenie do realnych zmian i skutecznych 
interwencji w środowisku szkolnym. 

Małgorzata Wójcik oraz Maria 
Mondry, „The game of bullying”: shared 
beliefs and behavioral labels in bullying 
among middle schoolers, „Group Dynamics: 
Theory, Research, and Practice”, 2020.

Współautorzy artykułu

DR MONIKA STACHOWIAK-KUDŁA 

Prowadzi badania dotyczące wolności nauczania 
oraz wolności badań naukowych i publikowania 
ich wyników. Rozwija teorie charakterystyczne 
dla nauk prawnych oraz nauk o polityce i admi-
nistracji, w szczególności: teorię kolizji zasad 
prawa, teorię postrzegania praw człowieka oraz 
teorię zależności od ścieżki.

Monika Stachowiak-Kudła, Academic 
freedom as a source of rights’ viola-
tions: a European perspective, „Higher 
Education”, 2021. 

https://efc.edu.pl/upload/Ma%C5%82gorzata%20Wo%CC%81jcik,%20Maria%20Mondry,.pdf
https://efc.edu.pl/upload/Ma%C5%82gorzata%20Wo%CC%81jcik,%20Maria%20Mondry,.pdf
https://efc.edu.pl/upload/Ma%C5%82gorzata%20Wo%CC%81jcik,%20Maria%20Mondry,.pdf
https://efc.edu.pl/upload/Stachowiak-Kud%C5%82a2021_Article_AcademicFreedomAsASourceOfRigh.pdf
https://efc.edu.pl/upload/Stachowiak-Kud%C5%82a2021_Article_AcademicFreedomAsASourceOfRigh.pdf
https://efc.edu.pl/upload/Stachowiak-Kud%C5%82a2021_Article_AcademicFreedomAsASourceOfRigh.pdf


ANNA KRZYŻANOWSKA

Nauczycielka wychowania przedszkol-
nego, pedagog specjalny, hortiterapeutka. 
Ambasadorka programu eTwinning i konsul-
tantka Ośrodka Doskonalenia „WOM” 
w Rybniku. Zawodowo związana z obszarem 
wczesnej edukacji i rozwoju dziecka (ECEC). 
Priorytetowo traktuje działania i projekty 
edukacyjne, które kształtują więzi dzieci z naturą 
i kulturą. Poszukuje balansu między inspirującym 
światem realnym oraz światem technologii – 
zarówno w swojej praktyce pedagogicznej, jak 
i w obszarze kształcenia nauczycieli. 

Anna Krzyżanowska, World educates us... 
naturally! [w:] Studies on quality teachers 
and Quality In-service Teacher Education, 
red. J. Madalińska-Michalak, 2020.

ZOFIA GRUDZIŃSKA

Nauczycielka języka angielskiego, psycho-
lożka, realizatorka filmowa. Jako członkini 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli 
Języka Angielskiego redagowała gazetę „Special 
Interest Group Teacher Development and 
Learner Autonomy”. Jej zainteresowania obej-
mują kwestie demokracji i autonomii uczniow-
skiej oraz zagadnienia związane z psychologią 
uczenia się. Jest współzałożycielką i koordyna-
torką Ruchu Społecznego Obywatele dla Edukacji 
oraz wiceprezeską Fundacji Przestrzeń dla 
Edukacji.

Zofia Grudzińska, Rówieśnicza inter-
wencja kryzysowa, „Sygnał. Magazyn 
Wychowawca”, 2020.

DR MARTA KRASUSKA-BETIUK

Głównym obszarem jej aktywności dydaktyczno-
-naukowej jest edukacja szkolna. W centrum jej 
zainteresowań badawczych znajdują się: symbo-
liczny wymiar kultury szkoły, dydaktyka języka 
ojczystego w kontekście różnojęzyczności oraz 
społeczne reprezentacje roli ucznia i nauczyciela.

KATEGORIA SPECJALISTYCZNA

EDYTA ŻEBROWSKA

Prowadzi badania historyczno-problemowe 
z pogranicza współczesnej pedeutologii, skupiając 
się na wydarzeniach i postaciach przedwojennej 
Szkoły Rydzyńskiej. Interesuje ją również 
problematyka szeroko pojętej profilaktyki 
logopedycznej.

Marta Krasuska-Betiuk oraz Edyta 
Żebrowska, Szkoła jako kosmos działań 
i możliwości. Etnograficzne studium przy-
padku szkoły Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego w Warszawie, „Studia z Teorii 
Wychowania”, 2020.

Współautorzy artykułu

https://efc.edu.pl/upload/TEPE_tom_2_online_0J5n8aT.pdf
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DR MACIEJ PABISEK

Nauczyciel licealny, trener oświaty wspierający 
m.in. projekty edukacyjne: „Szkoła dla innowa-
tora” (Centrum Edukacji Obywatelskiej), „SpołEd 
– lekcja wychowawcza” (Centrum Cyfrowe) 
i „Profesjonalny polonista” (Uniwersytet 
Jagielloński). Autor rozprawy na temat motywu 
podróży we współczesnej literaturze polskiej 
pt. W stronę pułapki oraz kilkudziesięciu  artykułów 
metodycznych. Współautor podręczników Lustra 
świata do nauki języka polskiego.

Maciej Pabisek, Kot Schroedingera 
w pustym mieszkaniu, „Sygnał. Magazyn 
Nauczyciela”, 2021.

DR HAB. JOANNA ROSZAK

Profesorka w Instytucie Slawistyki Polskiej 
Akademii Nauk, poetka (m.in. Tego dnia, Przyszli 
niedokonani, Ploso). Wydała m.in. książki: Miejsce 
i imię. Poeci niemieckojęzyczni żydowskiego pocho-
dzenia (2014), Słyszysz synagoga. Wychodząc 
spod poznańskiej synagogi przy Wronieckiej 
(2015) oraz Żuraw z origami. Opowieść o Józefie 
Rotblacie (2019). Współfundatorka i wice-
prezeska Fundacji Józefa Rotblata. Nauczycielka 
dyplomowana. Uczy języka polskiego i filozofii 
w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi 
Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu. Propagatorka 
edukowania na rzecz pokoju.

DR MAGDALENA OCHWAT

Jej zainteresowania naukowe skupione są na 
edukacji humanistycznej, wykorzystaniu repor-
taży literackich w kształceniu oraz społecznej 
odpowiedzialności lektur szkolnych. Interesuje 
się wyzwaniami XXI wieku: globalnymi kryzy-
sami, migracjami, zmianami klimatycznymi 
i wielokulturowością. Redaktorka naczelna 
czasopisma „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej 
Języka Polskiego”. 

Magdalena Ochwat, (Współ)myślenie 
w humanistyce. Literackie ekokształcenie 
w epoce antropocenu, „Polonistyka. 
Innowacje”, 2020.
Magdalena Ochwat, Edukacja polonistyczna 
wobec kryzysu klimatycznego – rozpoznania 
i rekomendacje dydaktyczne, „Annales 
Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. 
Sectio N – Educatio Nova”, 2020.

RAFAŁ KASPRZAK

Polonista, muzyk, autor muzyki i tekstów. 
Nauczyciel języka polskiego i wicedyrektor 
w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej 
w Poznaniu. Z zespołem Alians opublikował 
siedem albumów, koncertował w większości 
krajów Europy.

Joanna Roszak oraz 
Rafał Kasprzak, Za sprawą wiersza. 
W sprawie wiersza, biuroliterackie.pl,  
2020.

Współautorzy artykułu
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DR ADRIANA KLOSKOWSKA 

Nauczyciel dyplomowany, polonista, pedagog 
specjalny, specjalista wczesnego wspomagania 
rozwoju, terapeuta i diagnosta integracji senso-
rycznej, wykładowca akademicki, doradca 
zawodowy i coach kariery, dyrektor i szkolenio-
wiec w Impuls do Rozwoju Edukacji, mówca 
motywacyjny. Autorka licznych artykułów, 
redaktor naczelna pisma „Integracja Sensoryczna 
– Kwartalnik PSTIS”. Propaguje edukację opartą 
na wiedzy z zakresu neuronauk. Jej motto życiowe 
brzmi: „autentyczne życie zaprasza mnie do 
podejmowania wyzwań, wyzwalania w sobie 
energii i znajdowania pasji”. Jak mówi, z radością 
przyjmuje to zaproszenie.

Adriana Kloskowska, Wielokierunkowe oddziały-
wania dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnej, „Terapia 
Specjalna Dzieci i Dorosłych”, 2021.

ANTONI ANTOSZEK 

Stara się zwiększać wpływ uczniów na debatę 
o szkole. Interesują go ich „przyziemne”, często 
niedostrzegane w opinii publicznej problemy, 
których źródłem jest opresyjny system edukacji. 
Za swój cel uznaje przedstawianie codzienności 
polskich uczniów oraz ich własnych wizji edukacji 
przyszłości i wymaganych zmian systemowych. 
Uczęszcza do liceum. 

Antoni Antoszek, Egzamin z e-lekcji, 
„Pismo. Magazyn opinii”, 2020.

KATEGORIA PUBLICYSTYCZNA

PAULINA ZYWAR 

Jak mówi, zainteresowanie obszarem edukacji 
wyniosła z domu, ponieważ jej mama jest 
nauczycielką. W swoich tekstach opisuje bolączki 
polskiej szkoły i to, jak działania i decyzje mini-
sterstwa edukacji wpływają na życie nauczycieli, 
uczniów i ich rodziców. Jej celem jest uświada-
mianie społeczeństwu, jak ważną rolę w naszym 
życiu gra szkoła i dlaczego powinniśmy przy-
kładać do edukacji szczególną wagę. 

Paulina Zywar, „Mamo, mi już nie prze-
szkadza, kiedy zamykają mnie w toalecie”. 
Dlaczego system wsparcia psychicznego 
w szkołach nie działa?, onet.pl, 2020.

https://efc.edu.pl/upload/Kloskowska%20Wielokierunkowe%20oddzia%C5%82ywania....artyku%C5%82.pdf
https://efc.edu.pl/upload/Kloskowska%20Wielokierunkowe%20oddzia%C5%82ywania....artyku%C5%82.pdf
https://efc.edu.pl/upload/Kloskowska%20Wielokierunkowe%20oddzia%C5%82ywania....artyku%C5%82.pdf
https://efc.edu.pl/upload/Egzamin%20z%20e-lekcji-AAntoszek.pdf
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/pedagog-i-psycholog-w-szkole-dlaczego-system-nie-dziala/5wsnpgh
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/pedagog-i-psycholog-w-szkole-dlaczego-system-nie-dziala/5wsnpgh
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/pedagog-i-psycholog-w-szkole-dlaczego-system-nie-dziala/5wsnpgh
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/pedagog-i-psycholog-w-szkole-dlaczego-system-nie-dziala/5wsnpgh


MATEUSZ RÓŻAŃSKI 

Dziennikarz magazynu „Integracja” i portalu 
Niepelnosprawni.pl. Publikuje również m.in. 
w „Nowym Obywatelu”. Od lat zajmuje się 
kwestią praw uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi i edukacją włączającą, a także 
tematyką autyzmu. W 2019 roku otrzymał tytuł 
Ambasadora Konwencji ONZ o Prawach Osób 
z Niepełnosprawnościami.

Mateusz Różański, Przemoc 
i dyskryminacja. Czego doświadczają 
uczniowie ze specjalnymi potrzebami?, 
 niepełnosprawni. pl, 2020.

KAROL WILCZYŃSKI 

Dziennikarz i wykładowca. Zajmuje się tematyką 
migracji przymusowych i islamofobii. Promuje 
edukację globalną oraz rozwiązania dotyczące 
integracji cudzoziemców. Współtworzy platformę 
Salam Lab – jedną z najbardziej rozwiniętych 
stron na temat migracji i praw człowieka w języku 
polskim. Pisał reportaże m.in. z Syrii, Libanu, 
Turcji, a ostatnio – z pogranicza Białorusi, Litwy 
i Polski.

Karol Wilczyński, Wyższa szkoła alienacji, 
„Tygodnik Powszechny”, 2020.

MICHAŁ SUTOWSKI 

Politolog, absolwent Międzywydziałowych 
Indywidualnych Studiów Humanistycznych na 
Uniwersytecie Warszawskim, publicysta, redaktor 
i tłumacz związany z „Krytyką Polityczną”. Autor 
wywiadów-rzek i zbiorów rozmów: Fajny kraj do 
życia oraz Rok dobrej zmiany. O edukacji pisze 
(i pyta o nią ekspertki) w kontekście przyszłości 
wspólnoty politycznej i jej opowieści o sobie. 
Chce bronić usług publicznych i państwa jako 
infrastruktury cywilizacji w czasach kryzysu 
klimatycznego, a nauczycielek i nauczycieli – jako 
osób dających nadzieję na Polskę, w której będzie 
chciało się żyć.

Michał Sutowski, Rasistowskie „W pustyni 
i w puszczy”? To dopiero początek problemu, 
[wywiad z Justyną Drath], „Krytyka 
Polityczna”, 2021.

WERONIKA TOMIAK 

Studentka kierunku lekarskiego i lingwistyki 
dla biznesu. Założycielka inicjatywy (wkrótce 
fundacji) Neuroróżnorodni. Edukuje o różnych 
formach funkcjonowania mózgu, np. u dyslek-
tyków, autystów czy osób z ADHD. Marzy 
o większej dostępności wsparcia dydaktycznego: 
zapewnianiu dostosowań edukacyjnych i indy-
widualizacji kształcenia na każdym szczeblu 
edukacji w Polsce.

Weronika Tomiak, Kto powinien dostosować 
się do kogo? Paradoks polskiego systemu 
edukacji,  sukcespisanyszminka. pl, 2021. 

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1178966?fbclid=IwAR1utPM0R3a80oc8a85i2E45_1TcCujwf9PqveVf8FqiijvhBEKXmmc8oSs
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1178966?fbclid=IwAR1utPM0R3a80oc8a85i2E45_1TcCujwf9PqveVf8FqiijvhBEKXmmc8oSs
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1178966?fbclid=IwAR1utPM0R3a80oc8a85i2E45_1TcCujwf9PqveVf8FqiijvhBEKXmmc8oSs
https://efc.edu.pl/upload/Wyz%CC%87sza%20szko%C5%82a%20alienacji%20_%20Tygodnik%20Powszechny.pdf
https://efc.edu.pl/upload/Rasistowskie%20%E2%80%9EW%20pustyni%20i%20w%20puszczy%E2%80%9D%20To%20dopiero%20pocza%CC%A8tek%20problemu_Sutowski_wywiad_Drath.pdf
https://efc.edu.pl/upload/Rasistowskie%20%E2%80%9EW%20pustyni%20i%20w%20puszczy%E2%80%9D%20To%20dopiero%20pocza%CC%A8tek%20problemu_Sutowski_wywiad_Drath.pdf
https://efc.edu.pl/upload/Paradoks%20polskiego%20systemu%20edukacji%20-%20Sukces%20Pisany%20Szminka%CC%A8.pdf
https://efc.edu.pl/upload/Paradoks%20polskiego%20systemu%20edukacji%20-%20Sukces%20Pisany%20Szminka%CC%A8.pdf
https://efc.edu.pl/upload/Paradoks%20polskiego%20systemu%20edukacji%20-%20Sukces%20Pisany%20Szminka%CC%A8.pdf


SYLWIA CZUBKOWSKA 

Redaktorka prowadząca magazynu „Spider’s 
Web+”. Wieloletnia dziennikarka ekonomiczna 
i technologiczna, publikowała m.in. w „Gazecie 
Wyborczej”, „Dzienniku Gazecie Prawnej” 
i „Przekroju”. Trzykrotnie nominowana do 
nagrody Grand Press w kategorii dziennikarstwo 
specjalistyczne. Czterokrotna laureatka nagród 
Prezesa Urzędu Patentowego za teksty na temat 
innowacji i wynalazków. Opisuje, jak wdraża 
się technologie do procesów edukacyjnych oraz 
jak wpływają one na rozwój dzieci i zmiany 
w edukacji. Analizuje inwestycje i programy 
związane z cyfryzacją edukacji powszechnej.

Sylwia Czubkowska, Czas wprowadzić do 
szkół edukację medialną. To ostatni dzwonek, 
by wychować cyfrowo świadome społeczeń-
stwo, spidersweb.pl, 2021.

https://efc.edu.pl/upload/Edukacja%20medialna%20tekst%20SW+.pdf
https://efc.edu.pl/upload/Edukacja%20medialna%20tekst%20SW+.pdf
https://efc.edu.pl/upload/Edukacja%20medialna%20tekst%20SW+.pdf
https://efc.edu.pl/upload/Edukacja%20medialna%20tekst%20SW+.pdf


O PATRONIE

Pedagog z zawodu i powołania. W czasie II wojny 
światowej zorganizował tajne nauczanie w Słupi 
Jędrzejowskiej, gromadząc łącznie 1000 słucha
czy. Po wojnie stworzył szkołę w Szczekocinach, 
gdzie dziś działa szkoła partnerska Fundacji 
EFC – Zespół Szkół im. Romana Czerneckiego. 
Był szefem Kuratorium Oświaty w województwie 
zielonogórskim, rektorem Państwowej Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku oraz wykładowcą 
Politechniki Warszawskiej. Całe życie poświęcił 
edukacji młodych ludzi niezależnie od tego, kim byli 
i skąd pochodzili. Życiorys Romana Czerneckiego 
przekonuje o wyjątkowym  znaczeniu edukacji i roli 
nauczyciela, który może inspirować kolejne pokole
nia i zmieniać otaczającą go rzeczywistość.

O FUNDACJI EFC

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego 
od 2009 roku działa na rzecz edukacji w Polsce. 
Wspiera dzieci, młodzież, nauczycieli i nauczy
cielki w równym dostępie do rzetelnej i jakościowej 
 edukacji. Wzmacnia szkoły w tworzeniu przyja
znego środowiska do wszechstronnego rozwoju. 
Promuje, bliskie Andrzejowi Czerneckiemu, fun
datorowi Fundacji EFC, postawy zaangażowania 
społecznego. Wspólnie z ekspertami i ekspertkami 
szuka rozwiązań, które zmienią sposób myślenia 
o edukacji w Polsce.
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