
 

Mamy zaszczyt poinformować, iż Kapituła konkursu "Feniksy Oświaty" spośród 

wszystkich nadesłanych zgłoszeń wybrała laureatów w dwóch kategoriach. Serdecznie 

gratulujemy! Wręczenie statuetek odbędzie się podczas trwania Konferencji.  

Poniżej lista laureatów: 

W KATEGORII SZKOŁY I INSTYTUCJE 

- SZKOŁA PODSTAWOWA W RADOWIE MAŁYM – nagrodę odbierze Dyrektor Ewa 

Radanowicz 

- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 323 W WARSZAWIE – nagrodę odbierze Dyrektor 

Wioletta Krzyżanowska 

- SZKOŁA PODSTAWOWA nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie – 

nagrodę  odbierze Dyrektor Wiesława Dziklińska 

KATEGORIA NAUCZYCIEL, RODZIC, OSOBA  DZIAŁAJĄCA W 

TEMACIE  NOWOCZESNEJ EDUKACJI 

1. PORTAL SUPERBELFRZY – 18.000 obserwujących na Facebooku 

Portal dla nauczycieli od nauczycieli z pasją. Prezentuje ciekawe pomysły w pracy 

nauczyciela. Pokazuje, że warto wprowadzać w życie zawodowe nauczyciela innowacje dla 

osiągania nowych celów i satysfakcji. 

http://www.superbelfrzy.edu.pl/ 

2. PORTAL JUNIOROWO – 17.000 obserwujących na Facebooku 

https://www.juniorowo.pl/ 

ELŻBIETA MANTHEY  

Jest dziennikarką i blogerką. Ma dwoje dzieci – Marysię i Tymona – które chodzą do szkoły. 

Jej oczkiem w głowie jest dobra edukacja – śledzi nowinki i ciekawe pomysły, pisze o tym, 

co można zrobić, by edukacja dorosła do wyzwań XXI wieku, angażuje się w różne działania 

na rzecz lepszej edukacji. Tworzy reportaże i wywiady oraz artykuły o rodzicielstwie oraz 

wychowaniu opartym na szacunku. Chętnie sięga do fachowych publikacji i badań, zarówno 

polsko- jak i anglojęzycznych. 

Uwielbia książki – również te dla młodych czytelników. Jej ulubione miejsce na Ziemi to 

Wielka Rawka w Bieszczadach, z której rozciąga się zjawiskowa panorama gór. Najlepiej 

odpoczywa odwiedzając ciekawe miejsca z moją rodziną i doświadczając świata wspólnie z 

dziećmi. 

 

 

http://www.superbelfrzy.edu.pl/
https://www.juniorowo.pl/


 

WOJCIECH MUSIAŁ 

Z wykształcenia jest nauczycielem języka angielskiego. Przez wiele lat pracował jako 

dziennikarz radiowy m.in. w Radiu Kraków, RMF FM, RMF Classic i Złotych Przebojach. 

Jest ojcem dwójki dzieci w wieku szkolnym: Stasia i Zosi. 

Specjalizuje się w tematach związanych ze zdrowiem, rodzinnym podróżowaniem oraz 

nowinkami technologicznymi. Szczególnie bliski jest mu temat stymulowania dziecięcej 

samodzielności. 

Ma radiowy głos i swobodę wystąpień publicznych. Chętnie dzieli się swoim 

doświadczeniem w czasie dyskusji i wykładów. Poza tym kocha jazz i angielskie poczucie 

humoru. Nie znosi hałasu oraz braku dystansu do siebie. 

3. MAGDALENA DYGAŁA 

Polka nominowana do "szkolnego Nobla". Ma genialny sposób na nauczanie. Magdalena 

Dygała jako jedyna Polka została nominowana do Światowej Nagrody Nauczycielskiej. 

Nagroda Global Teacher Prize przyznawana jest nauczycielowi, który wniósł nieprzeciętne 

wartości do tego zawodu. Spośród 10 tysięcy zgłoszeń wyłoniono finałową pięćdziesiątkę, w 

której znalazła się Polka. - Angielski to nie tylko czytanie i pisanie, ale też, a raczej przede 

wszystkim, udział w życiu publicznym. W dzisiejszych czasach znajomość tego języka jest 

bardzo ważna i często niezbędna w wielu zawodach. Ja chcę żeby moi uczniowie potrafili 

posługiwać się angielskim w codziennych sytuacjach – opowiada w rozmowie z WP Kobieta 

nauczycielka angielskiego. 

 

     

https://film.wp.pl/dzisiejsze-czasy-6030348977484929c

