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Do ślubowania wystąp!

Jak co roku w naszej szkole 14 października obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej. Z tej okazji Samorząd oraz uczniowie klas pierwszych
przygotowali ciekawe występy artystyczne, którymi postanowili podziękować swoim nauczycielom za ich ciężką codzienną pracę. 
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego 
i szkolnego.  Następnie uczniowie klas trzecich przekazali sztandar XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego nowym
chorążym, a klasy pierwsze złożyły w jego obecności uroczyste  ślubowanie. 
Po przemówieniu dyrektora szkoły, Pana Pawła Gmitrzuka oraz przewodniczącego Rady Rodziców, Pana Krzysztofa Tymendorfa, nadszedł
czas na program artystyczny. Z dużym aplauzem widowni spotkał się montaż słowno- muzyczny w wykonaniu pierwszoklasistów.

 zawierający
humorystyczne scenki z
życia uczniów i nauczycieli,
natomiast krótki film o
naszym liceum rozbawił
publiczność do łez.
Mogliśmy też podziwiać
niemałe talenty

wokalne pierwszoklasistów.
Jeszcze raz wszystkim
nauczycielom i
pracownikom szkoły
życzymy satysfakcji z
wykonywanej pracy i
dalszych sukcesów na
drodze zawodowej.

.
.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNQpzHXR9QhiZAYo7YeQ9OmTXYUnog:1571861351762&q=sta%C5%84czyk+obraz+jana+matejki+lokalizacja&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SKqIL0s20pLPTrbSL8ssLk3MiU8sKtEH4vL8omyrnPzkxJLM_LxFrBrFJYlHW5KrKrMV8pOKEqsUshLzEhVyE0tSs7IzFXLysxNzMqsSk7MSAfW3raNaAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiT5Yfsl7PlAhWjlYsKHWCBAY8Q6BMoADAXegQIDBAK
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNQpzHXR9QhiZAYo7YeQ9OmTXYUnog:1571861351762&q=sta%C5%84czyk+obraz+jana+matejki+data+stworzenia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SKqIL0s20pLLTrbSL8ssLk3MiU8sKtEH4vL8omyr5KLUxJLUlEWsOsUliUdbkqsqsxXyk4oSqxSyEvMSFXKBklnZmQopiSWJCsUgLVWpeZmJAG6WAmxdAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiT5Yfsl7PlAhWjlYsKHWCBAY8Q6BMoADAYegQIDBAO
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNQpzHXR9QhiZAYo7YeQ9OmTXYUnog:1571861351762&q=sta%C5%84czyk+obraz+jana+matejki+rozmiar&sa=X&ved=2ahUKEwiT5Yfsl7PlAhWjlYsKHWCBAY8Q6BMoADAaegQIDBAU
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNQpzHXR9QhiZAYo7YeQ9OmTXYUnog:1571861351762&q=sta%C5%84czyk+obraz+jana+matejki+lokalizacja&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SKqIL0s20pLPTrbSL8ssLk3MiU8sKtEH4vL8omyrnPzkxJLM_LxFrBrFJYlHW5KrKrMV8pOKEqsUshLzEhVyE0tSs7IzFXLysxNzMqsSk7MSAfW3raNaAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiT5Yfsl7PlAhWjlYsKHWCBAY8Q6BMoADAXegQIDBAK


www.polskatimes.plPolska Times | Numer 1 10/2019 | Strona 2  

WWW.JUNIORMEDIA.PLAllora

Z początkiem bieżącego miesiąca dobiegł kres cotygodniowych obozów
naukowo-integracyjnych. Ostatni turnus, zadowolony z wyjazdu jak każdy
poprzedni, wrócił z Bukowiny Tatrzańskiej 11 października. Wszystkie
wycieczki rozpoczynały się od zwiedzania Krakowa, by późnym
popołudniem zakwaterować się w gościńcu „Bartek” w Bukowinie
Tatrzańskiej. Program tygodniowego pobytu   łączył wartości   edukacyjne 
z rekreacyjnymi i integracyjnymi. Grupy odwiedziły stolicę naszych
wspaniałych Tatr - Zakopane, spacerowały najpiękniejszymi tatrzańskimi
dolinami i relaksowały się w ciepłych wodach basenów termalnych.
Uczestnicy wyprawy nie omieszkali zajrzeć też poza granicę naszego kraju,
do równie uroczej Słowacji. Wieczory zarezerwowane były na zajęcia
integracyjne. Do    Warszawy    wszyscy     wracali      uśmiechnięci i
wypoczęci, ale zarazem smutni, że tak szybko musieli opuścić to piękne,
przytulne miejsce i wrócić do obowiązków szkolnych. 

Pod skrzydłami Smoka Wawelskiego

Reprezentanci XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego

16 września w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego odbyły się
Mistrzostwa Dzielnicy Bielany w biegach przełajowych.
Reprezentacja naszej szkoły wystąpiła w składzie: Maja Janeczko, 
Anna Jakubczyk, Maja Marcinek, Oliwia Łukasik, Oliwia Kwiecień, 
Oliwia Papis, Elwira Smoleńska, Karolina Tyszka, Julia Budzińska, Natalia
Wawryniuk, Ignacy Chojnacki, Igor Jaszewski, Franciszek Szajewski, Jakub
Asare, Piotr Tatrocki, Julian Romaniuk, Stanisław Gontkiewicz, Kamil
Kobiałka, Grzegorz Kaczorowski, Maksymilian Górski, Mikołaj Wiśniewski,
Adam Kaczorowski Maksymilian, Mistewicz, Mikołaj Abramowicz, Karol
Tański i Leonard Pióro.          
Awans do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży uzyskali: Maja Janeczko
i Ignacy Chojnacki. Wszystkich reprezentantom naszej szkoły dziękujemy,
a faworytom  gratulujemy!

Na ratunek Ziemi

Idea trwającej już od wielu lat akcji Sprzątanie świata wypływa z
konieczności wzmacniania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz
jego odpowiedzialności za zanieczyszczanie Ziemi.
Naszej szkole również nie jest obojętna ta forma promocji postaw
ekologicznych i działań sprzyjających środowisku naturalnemu.
Dnia 20.09.2019 uczniowie klasy 1I, 2C i 2D pod opieką Pani Jolanty
Kuchler oraz uczniowie klasy 2A pod opieką Pana Jarosława Dziubicha
sprzątali wyznaczone rejony Lasku Lindego. Zaopatrzeni w worki
i rękawice sprawnie wykonali swoje zadania, co dzięki sprzyjającej aurze,
było połączeniem przyjemnego z pożytecznym.
Dziękując uczestnikom za zaangażowanie w akcji, chcemy zwrócić uwagę
na fakt, że wszyscy jesteśmy zobowiązani szanować nasze środowisko
przez cały rok.

29 września, jak co roku, wolontariusze z naszej szkoły wspierali
zawodników  Maratonu Warszawskiego. Ich zadaniem było podawanie
kubków z piciem spragnionym biegaczom. W duchu idei wolontariackich
stworzyli wspaniałą ekipę, która na 12 kilometrowej trasie biegu, mimo
ciężkiej pracy, bardzo dobrze się bawiła. Podziwiamy wolontariuszy za
poświęcenie innym swojego czasu, a wszystkim biegaczom, którzy wytrwali
do końca, gratulujemy!

Wolontariusze Maratonu Warszawskiego

K.T.

.

.
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Koniec września przyniósł społeczności naszej szkoły dwa wspaniałe
sukcesy. Na jubileuszowej gali 10-lecia samorządowych projektów
systemowych w Centrum Nauki Kopernik Pan dyrektor, Paweł Gmitrzuk i
Pani wicedyrektor, Marzena Sadowska odebrali Certyfikat Szkoły
Wspierającej Uzdolnionych Wars i Sawa oraz honorowe
wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy Szkoła z pomysłem na edukację
ekologiczną. Wyróżnienia były wręczane przez członków kapituły oraz
Panią Renatę Kaznowską – zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy.
Gratulujemy szkolnym koordynatorom ww. projektów, Pani Katarzynie
Lipskiej i Pani Jolancie Kuchler oraz innym nauczycielom, którzy
nieustannie podnoszą poziom pracy w naszym liceum.

.

Od września b.r. nasze liceum uczestniczy w projekcie Centrum Edukacji
Obywatelskiej „MedJa. Szkoła krytycznego myślenia.”  Uczniowie – w
przeważającej mierze zespół redakcyjny gazetki szkolnej, przygotowując
się   do   pełnienia   odpowiedzialnej   roli   dziennikarzy   –   rozwija
umiejętność krytycznego podejścia do przekazów medialnych. Podczas
webinarium, które odbyło się 3 października, w trakcie transmisji na żywo
można było przedyskutować przykłady medialnej propagandy, dokonać
analizy etycznych mediów oraz typowych fake newsów, by bardziej
świadomie    odnosić   się   do   reklam,   prasy,   telewizji   i   mediów
społecznościowych.  Zgodnie  z  ideą   programu  nawiązaliśmy   także
partnerstwo  z  lokalną  agencją  medialną  –  miesięcznikiem  „Nasze
Bielany”.

.

Otrzęsiny, czyli tradycyjna zabawa związana z przyjmowaniem uczniów
pierwszych klas do społeczności uczniowskiej liceum, odbyła się w naszej
szkole 21 października za sprawą prężnie działającego Samorządu
szkolnego. Osoby w nim działające wraz z koordynującymi nauczycielami
zapewniły wszystkim niezapomniane wrażenia i świetną zabawę.
Pierwszoklasiści zmierzyli się ze sobą w kilku konkurencjach
międzyklasowych. Biorący udział w rozgrywkach musieli wykazać się
odwagą, umiejętnościami artystycznymi, a przede wszystkim dystansem do
siebie i poczuciem humoru. Kolejny rocznik został włączony w poczet
uczniów XXXIX LO. Rywalizacje poszczególnych klas czujnym okiem
obserwowała Dyrekcja szkoły oraz jury, które bardzo dopingowało
wszystkim uczestnikom.

Z okazji Święta Mola, 24 października uczniowie  klasy 2d o
profilu biologiczno – chemicznym pod kierunkiem Pani Marii
Sabały przygotowali nie lada naukową gratkę. Cały dzień zdominowały
zadania związane z molem i objętością molową. Licealiści z wielkim
zaangażowaniem rzucali się w wir pracy, wykazując swoje doświadczenie w
obcowaniu z chemicznym molem. Zwieńczeniem Dnia Mola był turniej
„Czy znasz symbole i nazwy pierwiastków chemicznych?”, w którym wzięło
udział 178 uczniów i kilkunastu nauczycieli. Miłą niespodzianką okazał się
też pokaz interesujących doświadczeń chemicznych.

.

.
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Warszawą spadnie śnieg. W domyśle moim była to rzecz niemożliwa.
Klasa jednak bardzo mnie zaskoczyła - po wejściu na lekcję uczniowie
rozłożyli mapę Warszawy i rozrzucili sztuczny śnieg. Było to bardzo
kreatywne z ich strony. Nad Warszawą spadł śnieg – no i trudno,
musiałem przełożyć im ten sprawdzian. To była sytuacja, która
najbardziej zapadła mi w pamięć. 
Wiemy, że interesuje się Pan sportem, czy są jakieś sukcesy, którymi
chciałby się Pan z nami podzielić?
Tak, interesuję się sportem, rekreacyjnie. Robię to sam dla siebie,
ponieważ stwierdziłem, że lepiej coś robić, niż nie robić nic. Nie mam
jako takich sportowych sukcesów. Zwyczajnie sobie biegam, w
maratonach. Sukcesem jest dla mnie polepszenie czasu w biegu na
np. 10 kilometrów. Nawet jeśli zajmuję 1022 miejsce, nadal jest to
sukces. Maratony to coś ciężkiego, po 30 kilometrze jest to już walka
samego ze sobą, myśli z organizmem. Trenowanie do maratonów to
nie bieganie raz w tygodniu, a regularne ćwiczenia. Niektórych
maratonów nie lubię ze względu na trasę, ale są takie, w których
chętnie biorę udział, np. Warsaw Marathon w kwietniu i w nim
najczęściej uczestniczę. W tym roku postanowiłem wyjątkowo
wyjechać na Cypr - tam jest ciepło i będą dobre warunki, więc
przebiegnę tam maraton. Nie kręcą mnie maratony z przeszkodami.
Ma Pan jakiegoś ulubionego sportowca?
Ulubionych sportowców mam wielu. Jednym z nich jest Eliud
Kipchoge – przebiegł długi maraton poniżej dwóch godzin. Ja się
śmieję, że on szybciej biega niż ja jeżdżę na rowerze. Drugą moją
ulubioną zawodniczką, nawet moją znajomą z sąsiedztwa, jest
Patrycja Bereznowska. Jest ultramaratonką, specjalizuje się w
maratonie 24- godzinnym. Brała udział również w morderczym biegu
w Colorado. Była kiedyś instruktorką jazdy konnej, opowiadała mi, że
któregoś razu zrobiło jej się żal konia, więc zeszła i biegła sama. Ja
niestety do tego jeszcze nie dojrzałem, na razie zajmuję się
maratonami. Dojrzewam do biegów nie tylko po płaskim terenie, ale
również po górach.
Bardzo dziękujemy w imieniu całej redakcji na udzielenie wywiadu.

                                                                                              Ania i Natalia

Wywiad z dyrektorem XXXIX Liceum Ogólnokształcącego
im. Lotnictwa Polskiego,  Panem Pawłem Gmitrzukiem

Zrobiliśmy wiele w każdym kierunku

Przed nami pierwsze wydanie Allory w nowym składzie redakcyjnym.
Jakie ma Pan oczekiwania wobec szkolnej gazetki?
Mam nadzieję, że w końcu ta gazetka będzie chętnie czytana lub
oglądana, bez względu na to, czy to będzie wersja papierowa, czy
multimedialna  – będzie żyła swoim życiem.
Od kiedy pełni Pan funkcję dyrektora i jak ocenia Pan ten czas?
Pełnię funkcję dyrektora od 2009 roku. Jak oceniam ten czas? Trudno
powiedzieć w tej chwili. W poprzednich latach było zupełnie inaczej,
ponieważ mieściło się tu również gimnazjum. Dzisiaj mamy tylko
liceum. Oceniam ten czas bardzo dobrze. Myślę, że szkoła bardzo się
rozwinęła od momentu, gdy objąłem stanowisko dyrektora. Zrobiliśmy
wiele w każdym kierunku. Poprawiła się jakość szkoły, nauki, jak i
warunków dla nauczycieli.
Czy w młodości czuł Pan powołanie do bycia nauczycielem?
Tak, lecz nie czułem powołania do bycia dyrektorem. Nauczycielem
zawsze chciałem być. Myślę że od liceum i poprzez studia dążyłem w
tym kierunku. No i zostałem☺.
Skąd wzięła się u Pana wieloprzedmiotowość i jaki kierunek
najbardziej Pan preferuje?
Główny mój kierunek to fizyka. Ta wieloprzedmiotowość wzięła się
stąd, że matematyka jest bezpośrednio związana z fizyką i bez niej by
nie istniała. Matematyka jest moim naturalnym przedmiotem, który
muszę umieć. Natomiast trzecim przedmiotem jest geografia - to była
dość zabawna historia. Był taki czas podczas wprowadzania reformy,
gdy do liceów wchodził przedmiot przyroda. Złożyłem dokumenty na
studia podyplomowe o takim kierunku. Po studniówce, w sobotę to
było, zadzwoniono do mnie  z Uniwersytetu Warszawskiego, bo
okazało się, że są to studia związane tylko z geografią. W związku z
tym, że się na nie dostałem, postanowiłem je skończyć. Stąd moja
wieloprzedmiotowość.
Co najbardziej lubi Pan w swojej pracy?
Najbardziej lubię kontakt z ludźmi, lubię pracować z młodzieżą.
Niestety najbardziej męczą mnie urzędnicy, wypełnianie
dokumentów-     – rola dyrektora, który musi się stosować do
wszystkich przepisów.
Czy to prawda, że jest Pan absolwentem naszej szkoły?
Nie jestem absolwentem, to tylko pogłoski.
A gdzie się Pan uczył?
Nie chodziłem do szkoły w Warszawie, uczęszczałem do szkoły w
okolicach Siedlec.
Czy są jakieś śmieszne sytuacje związane z uczniami, które zapadły
Panu w pamięć?
Tak, jest jedna taka, którą często powtarzam. Podczas liceum
czteroletniego, gdy jeszcze uczyłem fizyki, zapowiedziałem klasie
sprawdzian i uczniowie na przerwie koniecznie chcieli, żebym go
przełożył. Z reguły miałem twarde zasady i nie przekładałem klasówek,
no ale wtedy powiedziałem (to był maj), że przełożę wówczas, gdy nad
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   W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, które nurtują nowych uczniów
naszej szkoły (czyli biorąc pod uwagę obfity nabór tegorocznych
pierwszoklasistów – statystycznej większości), udałyśmy się do Pana
Sebastiana Dąbrowskiego, nauczyciela matematyki. Wychodząc z
założenia, że jest jednym z najdłużej pracujących tu nauczycieli - uczy od
1998 roku, czyli już 21 lat – wiedziałam, że bez problemu zapozna nas z
zagadnieniami, które powinien znać każdy adept XXXIX LO im. Lotnictwa
Polskiego.

Skąd się wziął hymn naszej szkoły?
Słowa hymnu napisała Pani Hanna Radwańska, która uczyła tu języka
polskiego, natomiast muzykę skomponował Pan Mirosław Jakubowski,
prowadzący niegdyś w naszej szkole zajęcia artystyczne.
Skąd taki patron?
Szkołę wybudowali lotnicy, żołnierze, dla swoich dzieci i z tego też powodu
nadano jej imię Lotnictwa Polskiego.
Kto ufundował i zaprojektował sztandar?
Obecny sztandar jest już chyba trzeci. Został on podarowany naszej szkole
przez Stowarzyszenie Lotników Polskich w Anglii.
W bieżącym roku szkolnym zrezygnowano z tradycji noszenia w
poniedziałek krawatów.
Tak, a to dlatego, że uczniowie zaczęli podchodzić do tego obowiązku w
lekceważący sposób. Zamiast przychodzić w prawdziwym stroju galowym,
zakładali krawat na golf czy podkoszulek, a to nie o to chodziło. Szkoda, bo
sama idea noszenia w poniedziałek krawatu była naprawdę fajna i przez te
pierwsze lata uczniowie wywiązywali się z tego właściwie.
Ile trwał ten zwyczaj?
Funkcjonował od niedawna, wydaje mi się, że trwał około pięciu lat.
Był jeszcze pomysł Pana Piekarskiego, którego klasa nosiła bluzy z
logo szkoły.
Był taki pomysł, by nosić bluzy tudzież koszulki z logo szkoły, ale upadł. Nie
doszedł o skutku  dlatego, że trudno było znaleźć taką firmę, która zrobi to
solidnie i w miarę tanio.
Czy z którymś ze sławnych absolwentów wiążą się jakieś anegdoty?
Nie, nie znam żadnych anegdot.
A wie Pan, ile lat ma najstarszy żyjący nauczyciel z naszej szkoły?
Prawdopodobnie Kwiatek, to znaczy Pan Ireneusz Kwiatkowski - rocznik
’39, więc ma 80 lat.
Zna go Pan osobiście?
Tak, to mój kolega, uczył razem ze mną w tej szkole. Nie pozwolił mi mówić
do siebie per pan. Spotykamy się czasami. Bardzo się lubimy. To jest taki
nauczyciel, który zaczynał razem z naszą szkołą, to znaczy, było to jego
pierwsze miejsce pracy i jedyne.
Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. To wszystko.
To wszystko? Gdybym wiedział, że będziecie mnie z takich rzeczy
wypytywać, to bym się bardziej przygotował.
Właśnie o to chodziło, żeby wywiad był naturalny…
Rozmawiały: Ala i Iga

                                     
                             CO 
                     MATEMATYK 
                        PAMIĘTA
                       Z HISTORII

            Wars i Sawa w XXXIX LO
Pod koniec września  nasza szkoła otrzymała Certyfikat Prezydenta m.st.
Warszawy potwierdzający osiągnięcie określonego, pożądanego standardu
pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych. O przybliżenie
szczegółów dotyczących programu Wars i Sawa poprosiliśmy
koordynatorkę działań realizujących projekt w naszym liceum,,
nauczycielkę języka polskiego oraz edukacji medialnej. 

Czym jest i kogo dotyczy program Wars i Sawa?
  Jest to program dedykowany uczniom klas 1 i 2. Polega na objęciu opieką
uczniów szczególnie uzdolnionych. Jego celem jest dalsze rozwijanie
talentów takich osób.
W takim razie kim jest taki uczeń? Czym się wyróżnia, jak go znaleźć?
  W naszej szkole jest wiele takich osób i najczęściej łatwo je rozpoznać. Są
to uczniowie, którzy na przykład wyróżniają się poziomem wiedzy z danego
przedmiotu czy zainteresowaniami. Nie muszą być one związane ze szkołą.
Osoba, która interesuje się hodowlą egzotycznych ptaków czy śpiewem
także może zostać nim objęta! Niestety rzadko który uczeń sam z siebie
zgłasza się do systemu. Dlatego w szkole przeprowadzane są różne
ankiety, egzaminy czy olimpiady.
Załóżmy, że już znaleźliśmy osobę, która świetnie radzi sobie z
matematyką lub osobę, której pasją są wyżej wspomniane egzotyczne
ptaki. Co dalej?
  Wtedy za zgodą dziecka i jego rodzica zapisujemy je do programu. Tu
pewnie nasuwa się wam pytanie: „no i co daje bycie w tym programie?”
Otóż wtedy uczeń jeszcze bardziej rozwija się w danej dziedzinie. Jest
zapisywany do konkursów o wyższym szczeblu, osiąga coraz lepsze
wyniki! Uczeń, którego hobby nie jest związane ze szkołą także może mieć
organizowane różne warsztaty, wykłady czy inne zajęcia. Wszystko
planowane jest tak, aby pogodzić rozwijaną pasję z  nauką.
W jakich obszarach możemy się rozwijać dzięki programowi „Wars i
Sawa”?
  Jest ich naprawdę wiele! Od strefy humanistycznej przez matematykę,
przyrodę po obszary artystyczne i sportowe! Każdy zdolny uczeń znajdzie
coś dla siebie!
Czy szkoła nawiązała jakieś współprace w związku z tym programem?
  Współpracujemy z wieloma instytucjami, przykładami mogą być: klub
sportowy Legia, Zamek Królewski, Warszawskie Centrum Innowacji
Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Nauczycieli, BioCentrum Edukacji
Naukowej, Wojskowa Akademia Techniczna. To tylko niektóre instytucje,
jest ich naprawdę wiele, więc każdy może skorzystać z naszej współpracy!
Bardzo dziękujemy Pani Katarzynie Lipskiej za udzielenie wywiadu i
serdecznie zapraszamy do rozwijania swoich zainteresowań!
Rozmawiała: Ola Witt

. .
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              PROFESIONAL
           Wizażysta
Dzisiejszy kanon piękna opiera się głównie na osobach „idealnych”.
Co to znaczy? Chodzi o kobiety proporcjonalne, szczupłe, pięknie
umalowane, mężczyźni zaś przystojni i umięśnieni. Ale co z tego, skoro
większość tych ludzi wygląda tak tylko na zdjęciach. Czy ktoś z was
zastanawiał się kiedyś, kto za tym stoi? Kto odpowiada za to, że ludzie na
sesjach wyglądają tak, jak wyglądają?
Tu właśnie pojawia się wizażysta.
Do zadań wizażysty należy przygotowanie modelki do pokazu czy sesji
fotograficznej, jednak nie tylko z tego powodu, bo coraz częściej wizażyści
malują „zwykłe” klientki na różne okazje czy prowadzą kursy instruktarzowe
dla osób chcących poznać lub rozpocząć swoją przygodę z makijażem.
Ludzie chcący wykonywać ten zawód powinni być: dokładni, drobiazgowi,
samodzielni i kreatywni.
Jakie wykształcenie?
Aby móc nazwać się pełnoprawnym wizażystą, należy najlepiej skończyć
studia kosmetyczne, choć nie zawsze, wystarczy również szkoła
policealna czy odpowiednie szkolenia i kursy z podstaw wizażu. Jeżeli
chodzi  o przedmioty szkolne, dobrze jest znać się na biologii oraz chemii.
Zawód przez wielu polecany jest dla osób o duszy artysty.
Wywiadu o swoim zawodzie udzieliła
Magdalena Zdrojewska– oficjalna wizażystka marki Eveline Cosmetics.
Wykładowca w  Pro Make Up Academy, od 2016r posiadająca tytuł
czeladnika w swojej profesji.
Czy jest to zawód dla obu płci?
Jak najbardziej. Nie jest to zawód jakkolwiek ograniczony przez płeć, choć
tematyka jest zdecydowanie kobieca. Mężczyźni potrafią w niezwykły
sposób dostrzec i podkreślić piękno. Najpopularniejsi makijażyści gwiazd
(np. takich jak Kim Kardashian czy Jennifer Lopez) to mężczyźni. Zresztą
jeden z moich wspaniałych nauczycieli to Daniel Sobieśniewski, którego
nazwisko kojarzone jest z najlepszymi wizażystami w Polsce.
Czemu akurat ten zawód?
U mnie wyszło to zupełnie przypadkiem. Od podstawówki uwielbiam
rysować, szczególnie portrety. To dzięki nim zarabiałam pierwsze
"kieszonkowe". Kiedy byłam na studiach, moja koleżanka jechała na
rekrutację do szkoły wizażu, a ja udałam się razem z nią i też wzięłam
udział w rekrutacji. Dostałam się dzięki portretom, bo jak się okazało,
bardzo ważna była wrażliwość artystyczna. Skończyłam tę szkołę i nie
widziałam innej drogi.
Jak wygląda dzień w pracy wizażysty?
Na co dzień pracuję w firmie kosmetycznej, gdzie wybieram kolory
pomadek, podkładów i innych kosmetyków oraz testuję ich jakość przed
wejściem na półki sklepowe. Poza tym pracuję przy sesjach zdjęciowych i
maluję klientki. Najczęściej jadę do domu panny młodej, gdzie czeka na
mnie kilka pań i spędzam z nimi cały dzień, przygotowując je na całonocną
zabawę. Każdy makijaż zajmuje mi około godziny. Z kolei sesje zdjęciowe i
pokazy mody są bardzo różne, bo maluję nie tylko w studio, ale i w
plenerze. Kiedyś nawet malowałam modelkę w piwnicy w stajni!

Wizaz to forma sztuki

Kto jest Pani inspiracją/autorytetem?
Moi nauczyciele ze szkoły wizażu, czyli Karolina Matraszek i Daniel
Sobieśniewski. Tworzą kosmetyki bardzo wysokiej jakości, a ich makijaże
są nieskazitelne, perfekcyjne. Inspiracją jest wszystko,       co mnie otacza -
natura, sztuka, moda. Nawet liść znaleziony na chodniku potrafi pobudzić
wyobraźnię.
Czy jest to wymagający zawód?
Bardzo. Jest to praca nie tylko fizyczna, ale też psychiczna - trzeba być
skupionym, by nie popełnić błędu  i dopasować makijaż do urody modelki.
Często pracuje się po kilkanaście godzin, do późnej nocy i kończy z bólem
pleców. A w domu trzeba jeszcze wyczyścić i zdezynfekować kosmetyki i
pędzle.
Wizaż to sztuka.
Oczywiście. Można znać wiele technik wykonywania makijażu, jednak
artystyczna dusza lepiej się odnajdzie w tym zawodzie.   To, co najbardziej
zachwyca, to niebanalne połączenia kolorów i perfekcyjne kreski czy linia
ust. Wiele makijaży to dzieła sztuki.
Wizaż to praca na całe życie czy może na chwilę?
Dla mnie jest to zawód na całe życie. Znam jednak kilka osób, które traktują
to jako pracę dodatkową. Ważny jest rozwój w branży, trzeba nieustannie
się dokształcać i być otwartym na nowości, znaleźć pewien kierunek - sesje
zdjęciowe, pokazy mody, praca w telewizji, własny salon, prowadzenie
szkoleń, nauka w szkole, tworzenie kosmetyków - i w tym kierunku
podążać. Jednak w wieku 50 lat trudno będzie malować kilka klientek
dziennie.  
Zawód wizażysty kojarzy się z sesjami i pokazami a jednak. A czy ma
Pani dużo klientek prywatnych?
Usługi wizażu są coraz bardziej popularne i z roku na rok wzrasta
zainteresowanie makijażami okazjonalnymi. Mimo że jest to pewnego
rodzaju usługa luksusowa, coraz więcej kobiet decyduje się na makijaż nie
tylko na wesele, ale także na studniówki, sesje narzeczeńskie, wieczory
panieńskie, imprezy, a nawet spotkania klasowe. Wiele kobiet się nauczyć,
jak robić sobie makijaż na co dzień, dlatego też wizażyści coraz częściej
poszerzają swoje usługi o szkolenia i kursy indywidualne.
Rozmawiała: Maya

Magdalena Zdrojewska, wiażystka

.

*
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Szlachetne Zdrowie!
   PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM ŚWIADOMOŚCI RAKA PIERSI

Przypominanie o tym wydarzeniu ma na celu informowanie o ważnym
wpływie stylu życia na zdrowie piersi i możliwościach zapobiegania w
przyszłości zachorowaniom na raka piersi oraz roli wczesnego wykrywania 
w procesie jego zwalczania. Symbolem, którym oznacza się tą walkę jest
różowa wstążka.

NA CZYM POLEGA RAK PIERSI?

Rak piersi jest nowotworem gruczołu sutkowego i jako taki jest jednym z
najczęstszych nowotworów u kobiet. Wśród nich dużą grupę stanowią
odmiany złośliwe, powodujące pomnażanie komórek rakowych. Z
przykrością trzeba przyznać, że rak piersi jest najczęściej występującym
nowotworem u kobiet - ujawnia się on w wielu przypadkach po menopauzie.
Nowotwór ten nie objawia się tylko u kobiet, ale również i u mężczyzn.
Głównym powodem, przez który dochodzi nawet do śmierci, jest zbyt późne
wykrycie choroby, które skutkuje utrudnieniami podczas jej zwalczania.
Wyniki badań pokazują, że osoby, które częściej chodzą na badania, dużo
rzadziej umierają na raka piersi. 

OBJAWY NOWOTWORU:

Jednymi z objawów, które powinny u nas wywołać obawy na temat
nowotworu są guzy i zgrubienia wyczuwalne pod palcami, ciemniejsze
plamki na skórze lub nietypowa wysypka i brodawka sutkowa, która nagle
stała się wklęsła. Są to objawy, które niejednoznacznie mówią nam o
nowotworze i  lepiej ich nie bagatelizować. 

                
                      LECZENIE

 Jeśli nie chcemy być narażone na niebezpieczeństwo lub mamy jakieś
objawy:
·  pierwszym zlecanym badaniem jest zazwyczaj biopsja cienkoigłowa, która
polega na pobraniu próbek komórek i poddaniu ich badaniu
cytologicznemu,
·  w przypadku biopsji gruboigłowej, pobrany materiał bada się
histopatologicznie - pozwala to określić charakter narośli i rozpoznać raka
piersi,
·  mammografia to badanie radiologiczne polegające na pobraniu obrazu
gruczołu piersiowego. Profilaktycznie temu badaniu co dwa lata powinny
poddawać się wszystkie kobiety kończące 40 lat. W diagnostyce raka piersi
stosuje się także USG piersi, jednak jest ono mniej dokładne.

Ania

.

Spacerkiem po Bielanach
   Klasztor Kamedułów

  W XVII wieku na teren lasu leżącego w okolicach wsi Młociny, Słodowiec i Wawrzyszew
sprowadzony został z miasteczka Bielany pod Krakowem zakon Kamedułów. Zbudowali tu oni piękny,
barokowy zespół kościelno-klasztorny, który po dziś dzień możemy podziwiać w Lesie Bielańskim,
przy ulicy Dewajtis.

Składają się na niego późnobarokowy kościół, zbudowany w latach 1669 – 1710, 13 eremów, czyli
domków czy pustelni zakonników, jak również nowsze budynki należące do Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego. W kościele znajduje się mnóstwo dzieł sztuki, takich jak XVII-wieczne obrazy
autorstwa M. A. Palloniego, a w krypcie spoczywa m. in. Stanisław Staszic, a także serce króla
Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Sam gmach, zbudowany na planie krzyża eliptycznego, robi
imponujące wrażenie, a eremy sprawiają taki efekt, jakby klasztor oddalony był od cywilizacji, mimo
że znajdujemy się w dużym mieście. Właśnie w tym klasztorze zakonnikiem był znany bohater
literacki – mały rycerz, Pan Wołodyjowski.

Pomimo, że Kameduli zostali wypędzeni pod koniec XVIII wieku, piękno barokowego kościoła i spokój
bijący od zakonnych domów sprawia, że jest to jedno z najpopularniejszych i najciekawszych miejsc
na Bielanach.
                                                                                                                                                                
Jacek

.

.

J. G.
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                                         Sobie a muzom
Tolerancja

Modne słowo: tolerancja, poszanowanie inności.  Zwykle kojarzy się z akceptacją rasy czy orientacji
seksualnej,  jednak  to  nie  wszystko.  W  dzisiejszych  czasach  każdy chce  być  tolerancyjny, żeby

przypadkiem źle nie wypaść.  Dobrze  sprawiać  wrażenie  wyluzowanego, otwartego.  Tolerujemy
rozmaite zachowania,  na które  nie  zdobylibyśmy  się sami,  bo wychowano  nas  tak czy inaczej.
Przymykamy   oko,  choć  czujemy  niezręczność.  Jeśli mamy  odmienne  zdanie  niż  większość,

możemy zostać nazwani nietolerancyjnymi.  Jeżeli ktoś trzyma się ogólnie przyjętych norm, to nikt nie
powinien zwracać uwagi na jego decyzje. Ale gdy trafiamy na dyskusyjne tematy, powinniśmy się

zastanowić, czy nie zaszkodzimy innym. 
Tak jest w przypadku eutanazji.  Z  jednej  strony jest to ulga w cierpieniach, a z drugiej pozwolenie na
śmierć,  która  nie jest  naturalna. W tym przypadku dylematem jest to, czy ktokolwiek powinien
decydować o śmierci innego człowieka. Kolejnym takim problemem jest przyjmowanie migrantów.
Faktem jest, że uciekają od wojny i nie mają się gdzie podziać, ale z drugiej strony, patrząc na
sytuację w Niemczech, widać,  że była to zła decyzja. Jest tam dużo zamachów, a imigranci rzadko
podejmują pracę. Tu dylematem jest to, czy pomóc potrzebującym, czy dbać o własne
bezpieczeństwo. 

Reasumując, we wszystkim trzeba zachować umiar, wyrobić sobie własne zdanie i uważać na to,
jakie decyzje się podejmuje, zajmując stanowisko w ważnych sprawach.

Mateusz

                        A to ci historia!
W dzisiejszych czasach październik kojarzy się z
Dniem Nauczyciela oraz zmianą czasu z letniego
na zimowy, ale w tym artykule będę chciała
przedstawić wydarzenia, które zapisały się na
kartach historii właśnie w październiku.

Kto o nim nie słyszał? Ryan Reynolds -
światowej sławy aktor z Kanady, urodził się 23
października 1976r. Znany jest głównie z hitu
ostatnich lat Deadpool’a, choć nie tylko to
wpłynęło na jego karierę. Zadebiutował na
ekranie w wieku zaledwie 17 lat (1993r.).
Do roku 2009 grał głownie w serialach
telewizyjnych, m.in. „Z archiwum X”, „Oni, Ona i
Pizzeria” czy „Sabrina, nastoletnia czarownica”.
W 2009 roku zagrał w filmie „Narzeczony mimo
woli”u boku Sandry Bullock i od tego czasu
zaczął grać  w filmach pełnometrażowych, które
zapisały się w historii kinematografii jako wielkie
hity, a sam Reynolds stał się ikoną popkultury.

Maria Antonina pochodziła z Austrii, z dynastii
Habsburgów. Została królową Francji i żoną
Ludwika XVI zaledwie w wieku 19 lat. 
Razem z mężem miała czwórkę dzieci. Niestety
najmłodsza córka, Zofia Helena Beatrycze,
zmarła niecały rok po urodzeniu. Po wybuchu
rewolucji francuskiej (1789), w 1793 roku, została
skazana na śmierć. Wyrok wykonano
niezwłocznie. Maria Antonina została ścięta 16
października 1793 roku przed godziną 11:00.

Maja

1705 r. – Stanisław Leszczyński i jego żona,
Katarzyna Opalińska, zostali koronowani w
Warszawie na króla i królową Polski.
1883 r. – w swój pierwszy kurs wyruszył pociąg
Orient Express.
1970 r. – z powodu przedawkowania narkotyków
umarła jedna z największych artystek
wszechczasów - Janis Joplin.
1976 r. –  debiut Diego Maradony
69 r. p.n.e. – Rzymianie pokonali Ormian w
bitwie pod Tigranocertą.
1776 r.– polski podróżnik, Maurycy Beniowski,
został obwołany przez tubylców królem
Madagaskaru.
475 r.– Romulus Augustulus został cesarzem
zachodniorzymskim.
1353 r. – Olsztyn otrzymał prawa miejskie.
1795 r. – założono towarzystwo naukowe Institut
de France.
1939 r. – Adolf Hitler podpisał w Berlinie dekret o
włączeniu do III Rzeszy polskich ziem
zachodnich i północnych.
2010 r. – rozpoczęto budowę portu lotniczego
Modlin.
1770 r. – konfederacja barska uchwaliła akt
detronizacji Stanisława Augusta Poniatowskiego
54 r. – Neron został cesarzem rzymskim.
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Cooltura, czyli
przyjemne z

pożytecznym

Cooltura, czyli przyjemne z pożytecznym
Legiony” to polski film wojenny, poruszający popularny motyw miłości na
tle konfliktu zbrojnego. Został wyreżyserowany przez Dariusza
Gajewskiego, autora „Warszawy”, uhonorowanej Złotymi Lwami. Premiera
produkcji odbyła się 20 września 2019 r. 
Akcja filmu toczy się podczas walki o niepodległość Polski w trakcie I wojny
światowej. Główny wątek to historia miłości Józka Wieży, dezertera   z armii
carskiej i ułana, Tadka Zbarskiego, do Oli Tubilewicz. W rolach głównych
możemy zobaczyć takich aktorów, jak: Dariusza Gajewskiego, Sebastiana
Fabijańskiego, Bartosza Gelnera, Wiktora Gałgańskiego oraz Wiktorię
Wolańską. Historie bohaterów fikcyjnych wzorowano na losach
prawdziwych legionistów. 
Zapewne film „Legiony” został stworzony po to, aby wzbudzić u widza
ducha patriotyzmu i przypomnieć, że dzięki ludziom, który walczyli w  I
wojnie światowej, teraz możemy żyć w wolnym i niepodległym kraju. Myślę,
że jest to film, na który warto się wybrać, żeby uczcić 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. 

„Słynne ucieczki Polaków”, książka napisana przez polskiego
dziennikarza,  Andrzeja Fedorowicza, opowiada o losach naszych rodaków,
którzy uciekali z obozów czy więzień. 
Bohaterowie tej książki to zaledwie niewielka garstka spośród ogromnej
liczby ludzi, którzy dla wolności gotowi byli na największe ryzyko. Jednym
się udało, innym nie, ale warto wiedzieć, że naszą historię pisali również
słynni uciekinierzy. Jak cytuje sam autor - „Naprawdę, trzeba było mieć
pecha, żeby dostać do pilnowania Polaka...”.
Książka ta ukazuje nie tylko bohaterstwo, ale również wielkie poświecenie
Polaków dla wartości dziś chyba przez młodzież nieocenianej, jaką jest
wolność.
                                                                            Sz. Sz.

.

.
Też tak macie?

.

.
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                                            Sztuczki 

.

Jan Matejko  „Stańczyk”

Lokalizacja: Muzeum Narodowe w Warszawie
Data stworzenia: 1862 r.
Technika wykonania: olej na płótnie
Rozmiar: 88 × 120 cm

- Sprawdzian z fizyki, kartkówka z matmy i jeszcze z biolki pyta!
   Panie dopomóż…

.

Michał Anioł  „Grupa Laokoona”
Lokalizacja: Muzeum Watykanskie
Czas powstania: okres hellenistyczny, ok. II w.p.n.e.- I w. n.e.
Technika wykonania: marmur
Wysokość: 2,42 m

- Tata, tata, a on mnie mizia.
- Nigdy więcej żadna z was nie pójdzie ze mną do ZOO!

Myron  „Dyskobol”

Lokalizacja: Muzeum Brytyjskie w Londynie
Czas powstania: V w. p.n.e, ok. 450 r.p.n.e.
Technika wykonania: brąz
Wysokość: 1,7 m

- Wyżej, Stefan, wyżej!
- Trenerze! Bo ja to chyba jednak wolę pływać…

.

.
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Coś na ząb 
         Pomysły na zdrowe drugie śniadanie do szkoły

Wczesne wstawanie, poranne przygotowania w biegu, wielogodzinny pobyt
w szkole – takie czynniki nie sprzyjają jedzeniu regularnych posiłków.
Odbija się to na naszym poziomie energii, koncentracji i wynikach w nauce.
Podczas wytężonej pracy, jaką z pewnością jest spędzenie większości
dnia  w szkole, mózg zużywa duże ilości energii, którą trzeba uzupełniać,
jedząc pożywne posiłki. Drugie śniadanie nie musi być nudne, np. w postaci
zwykłych kanapek z szynką.Dlatego chcę wam zaproponować pomysły na
kolorowe i zdrowe jedzenie.

Jogurtowe placki z jabłkami
Składniki:
1 szklanka mąki pszennej pełnoziarnistej
1 i 1/4 szklanki jogurtu naturalnego
jajko
3 łyżki cukru
1 łyżka stopionego masła
1 łyżeczka proszku do pieczenia
pół łyżeczki mielonego cynamonu (opcjonalnie)
jabłko
olej do smażenia

Mąkę z proszkiem do pieczenia przesiewamy do miski. Dodajemy jogurt,
jajko, cukier, masło oraz cynamon. Całość mieszamy.
Obrane jabłko ścieramy na tarce. Dodajemy do ciasta. Mieszamy.
Na rozgrzany na patelni olej wykładamy łyżką małe porcje ciasta. Smażymy
z obu stron do zrumienienia.
Na koniec możemy posypać cukrem pudrem.

Kolorowe tosty
Składniki:
pełnoziarniste pieczywo tostowe
awokado
mozarella pokrojona w plastry
pomidor
sok z limonki
opcjonalnie: inne warzywa czy produkty, które lubicie

Przygotowanie
Rozgniatamy awokado w miseczce i doprawiamy je solą i sokiem z limonki.
Kromkę pieczywa tostowego smarujemy tak przygotowaną pastą.
Kładziemy na nim plaster mozarelli i pomidora .
Całość przykrywamy drugą kromką pieczywa tostowego i zapiekamy.

Oczywiście dobór produktów, które wkładamy pomiędzy pieczywo zależy
tylko od was. Jeśli ktoś jest wielbicielem ciecierzycy, na pewno zamiast
pasty awokadowej użyje hummusa. Podobnie rzecz ma się z pokrojonymi
warzywami, które znajdą się w naszym pożywnym toście. 

Zalecam inwencję twórczą.

Smacznego!
                                                                                                  Dominika

Jogurtowe placuszki z jabłkami

Tosty z warzywami

.

.
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                           Tere  fere   kuku     
                                                           strzela   uczeń   z   łuku   

                                                                          Kreon wydał wyrok, zakazując Antygonę.
    Kreon ostrzegł go, że zginie, jeśli wejdzie po Antygonę. 

Sofokles oparł treść Antygony na znanym micie o Odysei. 
 Antygona sprzeciwiła się Kreonowi, ponieważ nie chciała dopuścić do tego,                                    
żeby nie odbyło się pogrzebanie.
                                                                Kreon zażądał od Hajmona pieniędzy.
Za Antygoną wstawił się ktoś, kto był dla niego narzeczoną, a dla Antygony siostrą.

Akcja tragedii rozpoczyna się rozmową Antygony i Inesis o umartym bracie Poliestrze.
                           Kreon kazał Antygonę wysłać za miasto.

Antygona sprzeciwiła się Kreonowi, ponieważ nie odpowiadały jej zadania, które sobie wymierzył.
Siostra Antygony przeraziła się celami, jakie wyznaczył sobie Kreon.

                                   Władca sprzeciwił się poglądami w mieście.
Okazało się, że Kreon nie użył słów do siebie, które mówiono i dlatego zginęło tyle ludu z miasta.
                                                                   Kreon dowiedział się, że lud spiskuje na niego.
U Kreona za Antygoną wstawił się jej brat.

Gustaw był dobrym człowiekiem, ale poszedł do więzienia i został Konradem.

Na Konradzie były robione egzekucje przez księdza Piotra.

   Przemiana bohatera polegała na tym, że bohater miał wiele grzechów i popełnił samobójstwo,  
    po czym zmartwych wstał i zmienił imię na Konrad.

The story of our school

The beginnings of the school are associated with the action: "One thousand schools for the
millennium of the Polish state." On July 23, 1959, a group of officers and civilian employees of the
Polish Army in the Command of the Air Forces and the National Air Defence Forces undertook to
build a school and educational centre using their own contributions.

Construction began on October 5, 1960 at the military airport near Huta "Warszawa.”
The official opening of the institution took place on the 12th of October 1963.
It was also renamed a school and educational centre. For many generations of students, "Fly up steel
bird" became the hallmark. The words were written by a long-time Polish language teacher, Hanna
Radwańska.

.

Poetycko
      Niemy głos

Gdy głucha cisza w okno puka.
Wtem człowiek myśli słucha.
Ulice połykane są  przez mrok.
Pora na kolejny krok,
usłysz bowiem jego głos,
niemy głos.
Ptaka śpiew usłyszeć chcesz.
Pora poczuć serca zew.
Księżyc migocze światłością słońca.
Niczym płomyczek na wietrze.
Czas płynie prędko lecz powoli.
Cisza dzwoni w uszach przez chwilę. 

Czuję to, delikatne płatki śniegu
opadające na ziemię.
Niczym cztery ruchome ściany piwniczki. 

Wkrótce pora brzasku.
To tylko kwestia czasu.

  Dominik

.

.

.


	Do ślubowania wystąp!
	Jak co roku w naszej szkole 14 października obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej. Z tej okazji Samorząd oraz uczniowie klas pierwszych przygotowali ciekawe występy artystyczne, którymi postanowili podziękować swoim nauczycielom za ich ciężką codzienną pracę.
	Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego
	i szkolnego.  Następnie uczniowie klas trzecich przekazali sztandar XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego nowym chorążym, a klasy pierwsze złożyły w jego obecności uroczyste  ślubowanie.
	Po przemówieniu dyrektora szkoły, Pana Pawła Gmitrzuka oraz przewodniczącego Rady Rodziców, Pana Krzysztofa Tymendorfa, nadszedł czas na program artystyczny. Z dużym aplauzem widowni spotkał się montaż słowno- muzyczny w wykonaniu pierwszoklasistów.
	Wywiad z dyrektorem XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego,  Panem Pawłem Gmitrzukiem
	Zrobiliśmy wiele w każdym kierunku
	Przed nami pierwsze wydanie Allory w nowym składzie redakcyjnym. Jakie ma Pan oczekiwania wobec szkolnej gazetki?
	Mam nadzieję, że w końcu ta gazetka będzie chętnie czytana lub oglądana, bez względu na to, czy to będzie wersja papierowa, czy multimedialna  – będzie żyła swoim życiem.
	Od kiedy pełni Pan funkcję dyrektora i jak ocenia Pan ten czas?
	Pełnię funkcję dyrektora od 2009 roku. Jak oceniam ten czas? Trudno powiedzieć w tej chwili. W poprzednich latach było zupełnie inaczej, ponieważ mieściło się tu również gimnazjum. Dzisiaj mamy tylko liceum. Oceniam ten czas bardzo dobrze. Myślę, że szkoła bardzo się rozwinęła od momentu, gdy objąłem stanowisko dyrektora. Zrobiliśmy wiele w każdym kierunku. Poprawiła się jakość szkoły, nauki, jak i warunków dla nauczycieli.
	Czy w młodości czuł Pan powołanie do bycia nauczycielem?
	Tak, lecz nie czułem powołania do bycia dyrektorem. Nauczycielem zawsze chciałem być. Myślę że od liceum i poprzez studia dążyłem w tym kierunku. No i zostałem☺.
	Warszawą spadnie śnieg. W domyśle moim była to rzecz niemożliwa. Klasa jednak bardzo mnie zaskoczyła - po wejściu na lekcję uczniowie rozłożyli mapę Warszawy i rozrzucili sztuczny śnieg. Było to bardzo kreatywne z ich strony. Nad Warszawą spadł śnieg – no i trudno, musiałem przełożyć im ten sprawdzian. To była sytuacja, która najbardziej zapadła mi w pamięć.
	Skąd wzięła się u Pana wieloprzedmiotowość i jaki kierunek najbardziej Pan preferuje?
	Główny mój kierunek to fizyka. Ta wieloprzedmiotowość wzięła się stąd, że matematyka jest bezpośrednio związana z fizyką i bez niej by nie istniała. Matematyka jest moim naturalnym przedmiotem, który muszę umieć. Natomiast trzecim przedmiotem jest geografia - to była dość zabawna historia. Był taki czas podczas wprowadzania reformy, gdy do liceów wchodził przedmiot przyroda. Złożyłem dokumenty na studia podyplomowe o takim kierunku. Po studniówce, w sobotę to było, zadzwoniono do mnie  z Uniwersytetu Warszawskiego, bo okazało się, że są to studia związane tylko z geografią. W związku z tym, że się na nie dostałem, postanowiłem je skończyć. Stąd moja wieloprzedmiotowość.
	Wiemy, że interesuje się Pan sportem, czy są jakieś sukcesy, którymi chciałby się Pan z nami podzielić?
	Tak, interesuję się sportem, rekreacyjnie. Robię to sam dla siebie, ponieważ stwierdziłem, że lepiej coś robić, niż nie robić nic. Nie mam jako takich sportowych sukcesów. Zwyczajnie sobie biegam, w maratonach. Sukcesem jest dla mnie polepszenie czasu w biegu na np. 10 kilometrów. Nawet jeśli zajmuję 1022 miejsce, nadal jest to sukces. Maratony to coś ciężkiego, po 30 kilometrze jest to już walka samego ze sobą, myśli z organizmem. Trenowanie do maratonów to nie bieganie raz w tygodniu, a regularne ćwiczenia. Niektórych maratonów nie lubię ze względu na trasę, ale są takie, w których chętnie biorę udział, np. Warsaw Marathon w kwietniu i w nim najczęściej uczestniczę. W tym roku postanowiłem wyjątkowo wyjechać na Cypr - tam jest ciepło i będą dobre warunki, więc przebiegnę tam maraton. Nie kręcą mnie maratony z przeszkodami.
	Co najbardziej lubi Pan w swojej pracy?
	Najbardziej lubię kontakt z ludźmi, lubię pracować z młodzieżą. Niestety najbardziej męczą mnie urzędnicy, wypełnianie dokumentów-     – rola dyrektora, który musi się stosować do wszystkich przepisów.
	Czy to prawda, że jest Pan absolwentem naszej szkoły?
	Nie jestem absolwentem, to tylko pogłoski.
	A gdzie się Pan uczył?
	Ma Pan jakiegoś ulubionego sportowca?
	Nie chodziłem do szkoły w Warszawie, uczęszczałem do szkoły w okolicach Siedlec.
	Ulubionych sportowców mam wielu. Jednym z nich jest Eliud Kipchoge – przebiegł długi maraton poniżej dwóch godzin. Ja się śmieję, że on szybciej biega niż ja jeżdżę na rowerze. Drugą moją
	Czy są jakieś śmieszne sytuacje związane z uczniami, które zapadły Panu w pamięć?
	ulubioną zawodniczką, nawet moją znajomą z sąsiedztwa, jest Patrycja Bereznowska. Jest ultramaratonką, specjalizuje się w maratonie 24- godzinnym. Brała udział również w morderczym biegu w Colorado. Była kiedyś instruktorką jazdy konnej, opowiadała mi, że któregoś razu zrobiło jej się żal konia, więc zeszła i biegła sama. Ja niestety do tego jeszcze nie dojrzałem, na razie zajmuję się maratonami. Dojrzewam do biegów nie tylko po płaskim terenie, ale również po górach.
	Tak, jest jedna taka, którą często powtarzam. Podczas liceum czteroletniego, gdy jeszcze uczyłem fizyki, zapowiedziałem klasie sprawdzian i uczniowie na przerwie koniecznie chcieli, żebym go
	przełożył. Z reguły miałem twarde zasady i nie przekładałem klasówek, no ale wtedy powiedziałem (to był maj), że przełożę wówczas, gdy nad
	Bardzo dziękujemy w imieniu całej redakcji na udzielenie wywiadu.
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