
nów został w 1807 roku członkiem Izby Eduka-
cyjnej Komisji Rządzącej Księstwa Warszaw-
skiego. Z tego samego roku pochodzi decyzja 
o  założeniu pierwszej szkoły elementarnej 
w Wilanowie w 1807 roku. Szkołę umieszczono 
w  budynku znajdującym się za południowym 
skrzydłem pałacu. To właśnie z  tej placów-
ki zrodziły się późniejsza szkoła powszechna, 
podstawowa i liceum w Wilanowie. Staraniem 
patrona naszej szkoły, reformatora i moderni-
zatora polskiej edukacji, wprowadzono w 1808 
roku w  Księstwie Warszawskim obowiązek 
szkolny dla wszystkich dzieci. 

XIX wiek to okres stabilnego funkcjonowa-
nia szkoły. Upadek Księstwa Warszawskiego 
i utrata niepodległości w 1815 nie przerwał jej 
działania. Już w  kontrolowanym przez Car-
stwo Rosyjskie Królestwie Polskim szkoła 
została w  1828 roku przemianowana, zgod-
nie z rosyjskim nazewnictwem, na szkołę pa-
rafialną. W  1838 roku odbył się w  Wilanowie 
pierwszy egzamin, potwierdzający kompe-
tencje pedagogiczne nauczyciela, co miało 
podnieść rangę i  poziom placówki. W  1853 
po raz pierwszy nauczycielem została osoba 
z  wykształceniem kierunkowym – absolwent 
Instytutu Nauczycieli Elementarnych w Łowi-
czu. Do dzieci wilanowskich dołączyły w tam-
tym czasie dzieci z Powsinka.

ROZWÓJ SZKOŁY. 
POWSTANIE BUDYNKU SZKOŁY

Ważnym krokiem w  rozwoju szkoły były lata 
1894-1896. Ksawery Branicki, ówczesny właściciel 
dóbr wilanowskich, podarował na potrzeby szkoły 
działkę w  pobliżu zbiegu ulic Vogla i  Przyczółko-
wej (dokładnie ulic Przydatki i Przyczółkowej). Na 
tej działce wzniesiono murowany budynek szkolny 
z  czerwonej, klinkierowej cegły. Budynek ten był 
częścią naszej szkoły aż do lat 50. XX wieku, a w la-
tach 60. znajdowała się w nim szkoła podstawowa 
nr 169.

W  okresie pierwszej wojny światowej szkoła 
wciąż funkcjonowała – z  wyjątkiem roku szkol-
nego 1914/15. Od kolejnego roku, po wyparciu 

SZKIC HISTORII SZKOŁY

OKOLICA SZKOŁY I OKOLICZNOŚCI 
POWSTANIA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ

Wieś Milanów istniała od XIV w. Pierwsza 
wzmianka o  istnieniu w  tej okolicy placówki 
edukacyjnej, mieszczącej się w  budynku pa-
rafialnym, pochodzi z 1603 roku. Budynek ten 
znajdował się około 100 metrów od dzisiejsze-
go pałacu, kierując się do dzisiejszego budyn-
ku kościoła. W 1677 cały majątek Milanowo na-
był Jan Sobieski, późniejszy król Jan III, który 
uczynił to miejsce swoją siedzibą i zmienił na-
zwę na Villa Nova. Jeszcze w 1677 roku nazwę 
tę spolszczono jako „Wilanów”. Z  inicjatywy 
nowego właściciela powstał okazały, baroko-
wy pałac, którego jednym z twórców był wło-
ski architekt Augustyn Locci. W 1799 r. pałac, 
zgodnie z  życzeniem Izabelli z  Czartoryskich 
Lubomirskiej, przejęli jej córka Aleksandra 
Lubomirska i  zięć Stanisław Kostka Potocki. 

Ambicją nowych właścicieli stało się przywró-
cenie dawnej świetności „domowi ręką boha-
tera wzniesionego”. W  części pałacu utwo-
rzono „sanktuarium”, w  którym gromadzono 
pamiątki po królu Janie III Sobieskim. W 1805 
r. Stanisław Kostka Potocki udostępnił obiekt 
szerszej publiczności, czyniąc z niego muzeum

Nie wiemy, jak wyglądała edukacja w ma-
jątku Milanowo/Villa Nova/Wilanów po 1603 
roku. W czasach króla Jana III czy też później, 
w  okresie funkcjonowania Komisji Edukacji 
Narodowej,nie istniała tutaj żadna wzmianko-
wana w źródłach placówka edukacyjna.

Powstanie naszej szkoły wiąże się niero-
zerwalnie z postacią jej patrona – Stanisława 
Kostki Potockiego. Właściciel majątku Wila-

Rosjan przez Niemców z ziem byłego Królestwa 
Polskiego, finansowana była przez gminę.

Nowe szanse na rozwój dawało odzyskanie 
i obronienie niepodległości w  latach 1918-1920. 
W  wolnej już Polsce nasza szkoła otrzymała nr 
23. Rozpoczęto jej rozwój już jako szkoły pod-
stawowej. Do roku szkolnego 1925/26 udało się 
ją przekształcić w pełną, siedmioklasową szko-
łę podstawową, co nie było normą w  okresie II 
Rzeczypospolitej. W  tym też czasie do grona 
uczniów dołączyły dzieci z Kępy Zawadowskiej.

W  1926 r. kierownikiem placówki został pan 
Adam Worobczuk, absolwent Instytutu Nauczy-
cielskiego, podczas pierwszej wojny światowej 
adiutant samego generała Józefa Hallera. Dzię-
ki staraniom nowego kierownika w  1928 roku 
powołano przy pomocy lokalnej społeczności 
komitet budowy szkoły. W  1929 zakupiono od 
hr. Adama Branickiego działkę przy dzisiejszej 
ulicy Wiertniczej 26. 30 lipca 1930 roku doko-
nano na niej uroczystego rozpoczęcia budowy 
nowoczesnego budynku w  kształcie złamanej 
podkowy, w  1934 oddano do użytku pierwsze 
skrzydło, a  w  1935 oddano ukończoną szkołę. 
W  starym budynku przy ulicy Vogla pozostały 
oddziały I-III dla dzieci z Powsinka. Szkoła liczy-
ła wtedy już 800 uczniów i 17 nauczycieli. W tym 
okresie ze szkołą związał się jej wieloletni dyrek-
tor – Jan Kazimierczak. W  1935 roku został on 
nauczycielem w szkole wilanowskiej.

Tuż przy nowym gmachu szkoły znajdowała 
się, zachowana do końca lat 50. remiza strażac-
ka. Potrzeby szkoły i  liczba uczniów stale rosła 
– już w  1938 roku rozpoczęto budowę skrzydła 
wschodniego, w  którym planowano ulokować 
salę gimnastyczną. Oddano je do użytku dopie-
ro w 1940 roku. 

Rozwój szkoły przerwał wybuch kolejnej woj-
ny. W  pierwszych dniach kampanii wrześniowej 
nauczyciele zadbali o  zabezpieczenie mienia 
szkoły. Dnia 1 września 1939 roku odbyła się 
ostatnia Rada Pedagogiczna. W  dniach 12-18 
września trwały walki w gminie Wilanów. Szczę-
śliwie, budynek szkoły ucierpiał w  stosunkowo 
niewielkim stopniu. Mimo okupacyjnej rzeczy-
wistości działalność oświatowa szkoły nie usta-

POTOCZNIE
O POTOCKIM
Gazeta na 70-lecie Szkoły

Anton Graff, Portret Stanisława Kostki Potockiego 
(1785) Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Widok na budynek starej szkoły 
przy ul. Przyczółkowej

Szkoła w Wilanowie od strony zachodniej w 1934 r.



ła – uczniowie kontynuowali naukę na tyle, na ile 
pozwalały władze okupacyjne. Nieoficjalnie na-
uczyciele uzupełniali wiedzę uczniów na tajnych 
kompletach, prowadzonych pod auspicjami 
podziemnej Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. 
Prowadził je m.in. przyszły kierownik szkoły, pan 
Jan Kazimierczak. Tajne nauczanie odbywa-
ło się w  prywatnych mieszkaniach nauczycieli, 
obejmowało ono również poziom gimnazjalny.

19 stycznia 1940 okupant aresztował kierow-
nika szkoły, Adama Worobczuka. Został roz-
strzelany w Palmirach w kwietniu tego samego 
roku. Nowym kierownikiem szkoły został jej wie-
loletni nauczyciel, Józef Kotlarski. W 1941 nowo-
czesny budynek szkoły został zajęty na potrzeby 
Luftwaffe, a uczniowie i nauczyciele musieli po-
mieścić się w starym budynku na rogu ul. Vogla.

Po wypędzeniu przez Niemców mieszkań-
ców Wilanowa w sierpniu 1944 roku, część kadry 
i  uczniów trafiła do Józefosławia, gdzie próbo-
wano kontynuować działalność. Zachowało 
się zaświadczenie, z  którego wynika, że mimo 
wszelkich trudności tajne komplety trwały od 
8 listopada 1939 roku do 17 stycznia 1945 roku, 
czyli przez niemal całą okupację.

ROZWÓJ SZKOŁY PO WOJNIE.  
POWSTANIE PIERWSZEJ 

SZKOŁY ŚREDNIEJ W WILANOWIE

Już 17 stycznia 1945 r. w dniu wyparcia Niem-
ców przez Armię Czerwoną z Warszawy, niektó-
rzy nauczyciele wrócili do szkoły. Część z  nich 
codziennie docierała do szkoły z  Józefosławia, 
gdzie znaleźli tymczasowe schronienie. Budy-
nek był zniszczony, ale nie został zrównany z zie-
mią. W nieco lepszym stanie ocalała stara szko-
ła przy ulicy Vogla, w której odbywała się nauka 
na trzy zmiany. Budynek ten udało się ponownie 
objąć w lutym 1945 roku. 4 marca 1945 tymcza-

sowym kierownikiem szkoły został Jan Kazi-
mierczak, a  1 sierpnia 1946 pełnoprawnym jej 
kierownikiem. Powojenny rok szkolny trwał do 31 
lipca i zakończył się uroczystością na dziedzińcu 
Pałacu w Wilanowie, transmitowaną przez radio. 

Powojenna reorganizacja przyniosła intere-
sujące perspektywy dla rozwoju placówki. Od 
marca 1945 roku staraniem kierownika szkoły 
uruchomiono pierwszą szkołę średnią w Wilano-
wie – Gimnazjum Wilanowskie.  Działo ono nieja-

ko przy szkole podstawowej, dzieląc z nią część 
kadry nauczycielskiej. Zajęcia odbywały się 
w budynku przy dzisiejszej ulicy Stanisława Kost-
ki Potockiego, naprzeciwko pałacowego warsz-
tatu. W roku szkolnym 1945/46 otwarto w nim aż 
dwie klasy pierwsze. Z powodu trudności lokalo-
wych – konieczności opuszczenia budynku na 
potrzeby przedszkola (ochronki) przenoszone-
go z  ul. Biedronki – gimnazjum funkcjonowało 
tylko przez dwa lata. Rok po jego zamknięciu, 
w 1948 roku, reforma edukacji zlikwidowała gim-
nazja, wprowadzając siedem lat szkoły podsta-
wowej i cztery lata liceum.

Stary budynek przy rogu ulicy Vogla był zde-
cydowanie zbyt mały jak na potrzeby placówki. 
Najważniejszym celem ówczesnego kierownic-

twa była więc odbudowa szkoły przy ulicy Wiert-
niczej. W  pracach brali udział uczniowie, grono 
pedagogiczne oraz mieszkańcy Wilanowa, któ-
rzy do dziś identyfikują się ze szkołą i czują się za 
nią odpowiedzialni. W kwietniu 1946 roku rozpo-
częto odbudowę gmachu szkoły. Dnia 1 września 
1947 roku do jeszcze remontowanego budynku 
wrócili uczniowie, a w 1948 ostatecznie oddano 
do pełnego użytku odbudowany gmach szkoły.

 
POWSTANIE LICEUM. 

NADANIE IMIENIA LICEUM I SZKOLE 
PODSTAWOWEJ

W 1951 roku włączono gminę Wilanów w gra-
nice Warszawy (do 1960 r. jako odrębną dziel-
nicę, później jako część Mokotowa).Jak już 
wspomniano, od roku szkolnego 1948/49 funk-

cjonował nowy system eduka-
cji. Istniały szkoły podstawowe, 
połączone szkoły ogólnokształ-
cące stopnia podstawowego 
i  licealnego (klasy I–XI, znane 
jako „11-klasowe”) oraz szkoły 
stopnia licealnego (klasy VIII–
XI).Staraniem kierownika Jana 
Kazimierczaka, działacza Zjed-
noczonego Stronnictwa Ludo-
wego, w 1952 roku została utwo-
rzona taka 11-klasowa szkoła 
ogólnokształcąca, składająca 
się właśnie ze szkoły podstawo-
wej i  liceum. Od tego roku całą 
edukację szkolną można było 
odbyć w Wilanowie. Ten właśnie 
rok należy traktować jako wła-
ściwą datę rozpoczęcia działal-

ności dzisiejszego XXXVIII LO.

Nieustanne zwiększanie się ilości uczniów 
wymusiło rozbudowę szkoły, której dokonano 
w  latach 1957-1960. Zajęcia w  budynku wzno-
wiono 1 września 1959 roku.

 W tym samym roku ogrodzono teren szko-
ły parkanem, którego fragment od strony ulicy 
Kolegiackiej stoi po dzień dzisiejszy. Wokół bu-
dynku uczniowie pod kierunkiem nauczycieli 
założyli piękny ogród. W 1964 roku szkoła zaję-
ła I miejsce w Warszawie za najpiękniejsze oto-
czenie. Na terenie znajdowały się działki, na 
których uczniowie w  ramach prac społecz-
nych uprawiali warzywa, wykorzystywane 
w stołówce szkolnej.

Nowa reforma szkolna, zapoczątkowa-
na ustawą sejmową z  15 VII 1961, wprowadzi-
ła ośmioklasową szkołę podstawową, prze-
dłużając tym samym naukę z  11 do 12 klas. 

W  praktyce szkolnej reforma, poza nowym 
programem, polegała na zorganizowaniu 
w roku szkolnym 1966/67 klasy ósmej, do której 
poszli jako pierwsi uczniowie z  rocznika 1952. 
W 1966 roku utworzono Zespół Szkół Nr 9, skła-
dający się z ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 
261 i czteroletniego Liceum Ogólnokształcące-
go nr 38. W 1970 roku obowiązki dyrektora szko-
ły po jej wieloletnim pracowniku i  dyrektorze 
Janie Kazimierczaku przejęła Grażyna Micuła, 
wieloletnia nauczycielka matematyki.„Nowa” 

Szkoła w Wilanowie w 1938 roku
Zgoda na założenie gimnazjum w Wilanowie

Budynek szkoły w trakcie zmiany dachu. 
Koniec lat 50 XX w.

Zbiórka na pochód pierwszomajowy.
Dziedziniec przed szkołą, lata 60.

Zaświadczenie o tajnym nauczaniu w czasie wojny

Szkoła w Wilanowie w 1938 roku

Szkoła wilanowska w czasie odbudowy

Oczekiwanie na tramwaj młodzieży szkolnej jadącej na 
pochód 1 majowy koniec lat sześćdziesiątych



i  „Stary” dyrektor szkoły wspólnymi staraniami 
dążyli do nadania szkole imienia. Wniosek w tej 
sprawie złożono do kuratorium oświaty w lutym 
1971 roku z zamiarem ogłoszenia nowego imie-
nia 14 września 1971 roku, w  rocznicę śmierci 
proponowanego patrona.

Ambitnego terminu nie udało się dotrzymać. 
Ostatecznie udało się to kilka miesięcy później. 4 
maja 1972 odbyło się uroczyste nadanie imienia 
Stanisława Kostki Potockiego Szkole Podstawo-
wej nr 261 oraz XXXVIII LO, połączone z wręcze-
niem sztandarów i ślubowaniem. O uroczystości 
poinformował Dziennik Telewizyjny, przybliżając 
jednocześnie widzom sylwetkę patrona szkoły – 
wybitnego działacza Komisji Edukacji Narodo-
wej, zwolennika reform i  postępu, zasłużonego 
twórcy oświaty.

Przez długi czas stosowano numer liceum za-
pisywany cyframi arabskimi, „38”, nie zaś rzym-
skimi, „XXXVIII”. Również tarcza szkolna z  lat 
60. przedstawia białą liczbę „38” na czerwonym 
polu. Rzymską numerację konsekwentnie sto-
sowano co najmniej od początku lat 70.

całą obowiązkową edukację w  szkole im. Sta-
nisława Kostki Potockiego. W latach 2019-2022 
w XXXVIII Liceum funkcjonowały równolegle od-
działy „starego”, trzyletniego systemu i  „nowe-
go”, czteroletniego. Ostatni absolwenci liceum 
„starej podstawy” opuścili mury naszej szkoły 
w 2022 roku, kończąc 22-letnią historię trójkla-
sowego liceum.

W 2022 roku obchodzimy jubileusz 70.-lecia 
szkoły, na potrzeby którego powstał również po-
wyższy tekst. Za pomoc w jego powstaniu gorą-
co dziękuję p. Wojciechowi Parzyńskiem, auto-
rowi książki O liceum w Wilanowie i  jego twórcy 
słów kilka.

Opracował Tomasz Michalik

DALSZY ROZWÓJ SZKOŁY

Ważną zmianę szkoła przeszła w 1999 roku. 
Na mocy reformy oświaty w  miejsce ośmio-
klasowej szkoły podstawowej i  czteroletniego 
liceum powstały sześcioletnie podstawówki, 
trzyletnie gimnazja i  trzyletnie licea. W naszym 
zespole szkół nie utworzono nowego podmiotu 
– gimnazjum. W ten sposób powstała luka, gdyż 
absolwenci kończący szkołę podstawową nr 261 
naukę musieli kontynuować w  innej placówce. 
Ostatni absolwenci 8-letniej szkoły podstawo-
wej (z  rocznika 1985/1986) opuścili mury naszej 
placówki w  roku szkolnym 1999/2000. W  2004 
roku zmieniano w Warszawie numerację niektó-
rych zespołów szkół, w  tym naszego. Dotych-
czas obowiązujący nr 9 zmieniono na obowiązu-
jący do dzisiaj nr 79.

W roku szkolnym 2008/2009 budynek szkoły 
przeszedł gruntowny remont – na ten czas za-
jęcia przeniesiono do trzech innych placówek. 
Dzięki temu szkoła zyskała dodatkową kondy-
gnację, a  tym samym kilkanaście nowych sal, 
wyposażonych w  najnowszy sprzęt RTV, salę – 
laboratorium do języków obcych oraz salę mul-
timedialną. Od tego czasu, w miarę zwiększania 
się lub zmniejszania liczby oddziałów w  szko-
le podstawowej lub liceum wnętrze budynku, 
a  w  szczególności układ sal były wielokrotnie 
zmieniana. W 2021 roku wprowadzono nową nu-
merację pomieszczeń wewnątrz budynku.

W  2011 r. na terenie szkoły powstała hala 
sportowa z  pełnowymiarową krytą pływalnią. 
Kolejnym ważnym remontem była wymiana czę-
ści parkanu z końca lat 50. Od strony ul. Wiertni-
czej, przeprowadzona w 2022 roku.

W  2016 roku ogłoszono konkurs na nowe 
logo szkoły. Ostatecznie wygrał projekt uczen-
nicy klasy humanistycznej, Agaty Bajerowskiej, 
inspirowany tarczą herbową Stanisława Kost-
ki Potockiego. Zastąpił on dawne logo szkoły, 
przedstawiające inicjały patrona placówki.

W roku szkolnym 2017/18 w ramach reformy 
oświaty przywrócono ośmioletnią szkołę pod-
stawową. Licząc od tego roku można, po 17-let-
niej przerwie, jak w  latach 1952-2000 odbyć 

Wniosek o nadanie szkole imienia 
Stanisława Kostki Potockiego

Wpis do kroniki szkolnej

Prezentacja sztandaru przez dyr. Grażynę Micułową

Wygląd budynku szkoły w latach 1959-2009

Tarcza Liceum w Wilanowie nr 38.

 Rok 1987, wycieczka szkolna

Widok szkoły w roku szkolnym 1993-1994

Grono nauczycielskie i pracownicy szkoły 
na tle budynku w trakcie rozbudowy

W wejściu do szkołu, 1990 rok

Widok szkoły wraz z rozbudową parkingu 
na tyłach stacji kolejowej



Jan Kazimierczak, 1952-1970 Grażyna Micuła, 1970-1982 Zbigniew Krasnopolski, 1982-1991 Małgorzata Kielska-Żukowska, 1991-1996

Dorota Igielska, 1996-1998 Małgorzata Świeściak-Winiarska, 1999-2009 Helena Maryjanowska, 2009-2011 Ewelina Jankowska, od 2012

DYREKTORZY NASZEJ SZKOŁY 

Rozmowa z panem 
Piotrem Stankiewiczem

Piotr Stankiewicz – ukończył Wydział Geo-
grafii i  Studiów Regionalnych na Uniwersytecie 
Warszawskim. Nauczyciel geografii, przyrody 
oraz gospodarki przestrzennej. W Zespole Szkół 
im. Stanisława Kostki Potockiego uczy od sied-
miu lat. Pracuje również w szkole przyszpitalnej 
na oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży.

Jakie ma Pan zainteresowania?

Tematyka polarna. Moje życie związało się 
właśnie z geofizyką i ze stacją polarną na Spits-
bergenie. Z  zainteresowań pozanaukowych to 
kilka lat temu zacząłem kibicować warszawskie-
mu klubowi siatkówki – w tym roku noszą nazwę 
Projekt Warszawa. Czasami zdarza mi się spę-
dzać całą sobotę bądź niedzielę jeżdżąc na drugi 
koniec Polski tylko po to, żeby wspierać drużynę 
przez trzy godziny, a potem przez całą noc wra-
cać. Dla mnie mimo wszystko ma to swój urok.

Czy w związku z zainteresowaniem dotyczącym 
terenów arktycznych często Pan podróżuje?

Zdarzyło mi się wziąć udział w  wyprawach 
Arktycznych, a potem podzielić się swoimi obser-
wacjami z uczniami. Rzeczywiście lubię podróżo-
wać, nie tylko w tereny polarne, chociaż to wła-
śnie one wydają mi się najbardziej interesujące. 

Czy ma Pan motto życiowe lub ulubiony cytat?

 „Życie jest za krótkie, aby podchodzić do nie-
go ze śmiertelną powagą”. Moim zdaniem czasa-
mi życie jest łatwiejsze, jeżeli przejdziemy przez 
nie z uśmiechem i z przymrużeniem oka.

Co jest najbardziej fascynujące, a co najgorsze 
w pracy nauczyciela?

Myślę, że najbardziej fascynujące jest to, że 
tak naprawdę każdy dzień jest nieprzewidywal-
ny i  inny. Teoretycznie mam wrażenie, że cały 
czas powtarzam te same rzeczy i  przerabiam 
te same tematy, ale w każdej klasie jest to coś 
zupełnie innego. Są różne emocje – czasami się 
razem śmiejemy i  jest wesoło, czasem trochę 
bardziej nerwowo, a czasem trzeba mieć zupeł-
nie nieszablonowe pomysły na rozwiązywanie 
różnych problemów, szczególnie tych w  klasie 
wychowawczej. W tej pracy po prostu nie da się 
nudzić. Najgorsza jest robota biurowa. Szczęśli-
wie w naszej szkole jest to sprowadzone jedynie 
do takiego niezbędnego minimum. Pozosta-
je jednak wiele spraw, które mnie irytują. Są to 
przede wszystkim niejasności prawne, kiedy to 
nauczyciel musi się kierować intuicją i zdrowym 
rozsądkiem.

Jaki jest Pana ulubiony i najmniej ulubiony te-
mat do przeprowadzania z uczniami?

Najlepsze są tematy z  geografii fizycznej. 
Pamiętam, że jeszcze w  gimnazjum, w  którym 
uczyłem, uczniowie mieli takie powiedzenie, że 
jak już nie wiadomo, o co u Stankiewicza chodzi, 
to na pewno chodzi o  lodowiec. Odpowiadali 
wtedy „lodowiec” i  było bardzo duże prawdo-
podobieństwo, że to jest poprawna odpowiedź. 
Natomiast z  rzeczy, których nie lubię to chyba 
konflikty na świecie. Nigdy nie wiem, czego do-
kładnie wymagają na maturach i  czego kon-
kretnie mam uczyć, a  przecież to jest bardzo 
rozległy temat.

Jakiej muzyki lubi Pan słuchać?

Z reguły jest to polska muzyka rockowa, tro-
chę starsza. Jeżeli chodzi o instrument muzycz-
ny, który po prostu uwielbiam, to są to organy. 
Ich dźwięk działa na mnie bardzo pozytywnie.

Czy ma Pan jakiś ulubiony film albo serial?

Jeżeli chodzi o seriale to te klasyczne Barei: 
Alternatywy 4, Zmiennicy. Da się to oglądać na 
kilku płaszczyznach. Moim zdaniem, był on moc-
no niedocenionym reżyserem, chyba nawet tro-
chę zapomnianym. Żałuję, że tego wybitnego 
człowieka nie ma już wśród nas, ponieważ na co 
dzień spotykamy się z takimi sytuacjami, że spo-
kojnie mógłby nadal kręcić swoje filmy.

Czy ma Pan ulubioną książkę?

Może nie jest moją ulubioną, ale książka nosi 
tytuł „Introwertyzm to zaleta” i polecił mi ją wy-
chowanek z zimowiska. To właśnie on jako pierw-
szy zdiagnozował u mnie introwertyzm. Dopiero 
po przeczytaniu tej książki poczułem się znacz-
nie lepiej – okazało się, że to, że nie lubię gło-
śnych imprez nie jest czymś, czym powinienem 
się przejmować. Po prostu tak mam i należy to 
zaakceptować. Książka pozwoliła mi zrozumieć 
bardziej zarówno siebie, jak i moich uczniów. Na-
wet prowadziłem zajęcia dla nauczycieli o  tym, 
jak prowadzić lekcje z  uczniami introwertycz-
nymi. System edukacji jest z reguły podporząd-
kowany pod ekstrawertyków, a w każdej klasie 
przypada średnio jeden lub dwóch uczniów ta-
kich bardziej zamkniętych. Dlatego ta książka 
jest dla mnie ważna – zmieniła coś w moim życiu.

Czy jest taka jedna, najważniejsza rzecz, którą 
chciałby Pan przekazać swoim uczniom?

Staram się na ogół przekazywać uczniom 
to, co jest dla mnie ważne w danym momencie. 
Chyba najważniejsze jest to, żebyście mieli od-
wagę realizować swoje marzenia. Wokół nas jest 
wiele rzeczy, które nas hamują – pesymiści mó-
wią nam, że to na pewno się nie uda, a my sami 
analizujemy każdy swój ruch kilka razy. Warto 
podążać za tym, co lubimy. Życzyłbym wam, że-
byście wszyscy w swoim życiu zawodowym robili 
to, co was naprawdę intryguje, bo wtedy żaden 
dzień nie będzie dniem straconym. 

Rozmowa z panem 
Dariuszem Ozgą

Dariusz Ozga – ukończył Politechnikę War-
szawską, Akademię Wychowania Fizycznego 
i  Szkołę Główną Handlową (nadal studiuje na 
jeszcze jednej uczelni). W Zespole Szkół im. Sta-
nisława Kostki Potockiego od dwóch lat jest na-
uczycielem wychowania fizycznego.

Jakie ma Pan zainteresowania?

Mam domek w lesie. Bardzo lubię tam zaglą-
dać, dbać o wygląd wnętrza i o ogród. Lubię też 
sport – zarówno oglądać, jak i go zażywać. Pły-
wam, gram, ruszam się i uwielbiam biegać. Moją 
pasją są również podróże.



Czy mógłby Pan coś opowiedzieć na temat 
swojej rodziny?

Mam żonę i dwie córki. Jedna z moich córek, 
Stefania, ma 17 lat. Wychowanie jej to spore wy-
zwanie, zresztą tak samo jak wychowanie Anto-
niny. Ta druga ma 11 lat i jest w piątej klasie. Są 
zupełnie inne – jedna uwielbia imprezy i głośną 
zabawę, za to druga jest świetna z matmy i ma 
generalnie umysł raczej ścisły. Oczywiście „ża-
beczki” znaczą dla mnie naprawdę wiele. Uwa-
żam je za najfajniejsze dziewczyny świata.

Czy ma Pan jakieś motto życiowe?

Michael Jordan: „Jeśli się cofam to tylko po 
to, aby wziąć rozbieg”. 

Co jest najbardziej fascynujące, a co najgorsze 
w pracy nauczyciela?

Najbardziej fascynujące jest to, że uczeń, 
który na początku niewiele potrafi, nagle po kil-
ku lekcjach zaczyna rozumieć. Patrzy na ciebie 
i czeka, aż przekażesz mu coś, co potem będzie 
mogło pomóc mu w życiu. Fajne jest też to, kiedy 
podczas lekcji smyki się śmieją. Każde z  dzieci, 
które uczę ma dla mnie wielką wartość. Zawsze 
staram się patrzeć na każdego indywidualnie 
i nie traktować go jak jednego klocka w układan-
ce. Każde dziecko jest odrębną całością i należy 
je szanować w  ten sam sposób, w  jaki szanuję 
swoją rodzinę i ludzi, na których mi zależy. 

Czy zawód nauczyciela był świadomym wybo-
rem?

Zupełnie nie. Zawsze na uczelni mówiłem 
swoim kolegom, że nigdy nie zostanę nauczycie-
lem. Wszyscy naokoło mówili o swoich planach 
na zostanie trenerami i  wf-stami, a  ja zawsze 
miałem siedzieć w krawacie przy biurku. Tak też 
zacząłem – pracowałem w  firmie ubezpiecze-
niowej. Pracowałem tam trzy albo cztery mie-
siące, a potem stwierdziłem, że to jednak nie dla 
mnie. Wskoczyłem w dres i zacząłem biegać ze 
smykami i jeździć na obozy. Zainteresowałem się 
turystyką, którą praktykuję do tej pory. Moja fir-
ma, która założyłem w międzyczasie bardzo się 
rozwija i cały czas jeździmy w różne miejsca.

Mógłby Pan powiedzieć coś więcej o tej firmie?

Organizujemy letnie i  zimowe wyjazdy dla 
dzieci. Latem staramy się, żeby dzieci spróbo-
wały sportów wodnych, gier zespołowych i tere-
nowych, a  nawet momentami survivalu. Zależy 
mi na tym, żeby dzieci trochę mniej usportowio-
ne miały możliwość zajęć artystycznych. Zimą 
staramy się wyruszać na narty lub snowboard, 
zarówno w Polsce jak i za granicą. 

Jakiej muzyki lubi Pan słuchać?

Wracam zawsze do moich lat nastoletnich 
– muzyka elektroniczna i rockowa. Wielką miło-
ścią była dla mnie kapela Depeche Mode.

Czy ma Pan ulubiony film albo serial?

Uwielbiam polskie komedie. 

Czy lubi Pan czytać? Ma Pan ulubioną książkę?

Czasami lubię poczytać sensację. Z  takich 
książek, które zazwyczaj wpadają mi w  ręce 
to na przykład te o  polskiej policji. Przepadam 
też za książkami historycznymi. Interesuje mnie 
przebieg drugiej wojny światowej – poszczegól-
ne bitwy i zwroty akcji, a nawet przygotowania 
do wojny jeszcze przed rokiem trzydziestym 
dziewiątym. 

Czy istnieje myśl, którą chciałby Pan przekazać 
swoim uczniom?

Chciałbym, żeby ludzie się szanowali. Strasz-
ne jest to, jak nawet te najmłodsze dzieci doku-
czają sobie bez konkretnych przyczyn. Marzy 
mi się świat, w którym młodzi ludzie odnoszą się 
do siebie z szacunkiem, a nie z wyższością. Za-
leży mi na tym, aby nawet podczas moich lekcji 
uczniowie brali sobie to do serca.

Rozmowa z panem 
Damianem Rogalą

Damian Rogala – ukończył Filologię Wło-
ską na Uniwersytecie Warszawskim. W  Liceum 
im. Stanisława Kostki Potockiego od siedmiu 
lat uczył języka włoskiego. Jego obecna praca 
również opiera się na nauce języka włoskiego– 
tworzy materiały do nauki oraz prowadzi lekcje 
indywidualne.

Kiedy jeszcze uczył Pan w szkole, co w pańskiej 
pracy było najbardziej fascynujące, a  co naj-
gorsze?

Największą satysfakcję dawała mi możliwość 
pracy z młodymi ludźmi. Przyczyniła się do tego 
specyfika mojego przedmiotu – na lekcjach ję-
zyka obcego mogłem rozmawiać z  uczniami, 
dowiadywać się o ich zainteresowaniach i o tym, 
co zwyczajnie lubią. Cieszyłem się też, kiedy wi-
działem ich rozwój. Część z  nich pisała potem 
maturę rozszerzoną, niektórzy nawet decydo-
wali się na studia we Włoszech lub na italiani-
styce, a poza tym miło było słyszeć od uczniów, 
że dzięki moim lekcjom byli w stanie porozumieć 
się, kiedy wyjeżdżali za granicę. Najgorsze było 
ocenianie. Według mnie oceny nigdy nie są do 
końca sprawiedliwe, więc było to nieprzyjemne 
zarówno dla mnie, jak i dla ucznia, który czasem 
mógł poczuć się pokrzywdzony. Nie lubiłem też 
dyżurów na stołówce.

Zawód nauczyciela był świadomym wyborem?

Nie poszedłem na studia z  myślą, że będę 
uczył. Dopiero kiedy miałem zajęcia z metodyki 
nauczania zrozumiałem, że jest to coś dla mnie. 
Aby sobie dorobić, udzielałem wówczas lekcji 
indywidualnych. Bardzo mi się to spodobało. 
Przez pewien czas pracowałem zarówno jako 
tłumacz, jak i  nauczyciel, ale finalnie to drugie 
zwyciężyło.

Jakiej muzyki lubi Pan słuchać?

Przede wszystkim włoskiej, ale lubię też rock 
– Metallica, Red Hot Chili Peppers.

Jakie ma Pan zainteresowania? Czy ma Pan 
ulubiony film albo serial?

Język włoski to nie tylko moja praca, ale tak-
że znaczna część mojego życia. Fascynuje mnie 
kultura Włoch – otaczam się nią praktycznie co-
dziennie. Jeżeli chodzi o  filmy to lubię te, które 
łączą komedię z  dramatem, czyli właśnie kino 
włoskie. Filmy takie jak The Place albo Dobrze 
się kłamie w  miłym towarzystwie. Podobał mi 
się też serial Il processo, który często polecałem 
swoim uczniom. Poza tym lubię jeździć na rowe-
rze, długie spacery i przesiadywać w kawiarniach.

Czy ma Pan ulubioną książkę?

Lubię czytać, ale nie mam ulubionej książki. 
Częściej czytam po włosku niż po polsku. Czy-
tam dużo książek, których akcja toczy się wła-
śnie w szkole. Ten typ literatury często ukazywał 
mi punkt widzenia moich uczniów, co pomagało 
mi zrozumieć ich lepiej. Były to między innymi 
książki Alessandro D’Avenia. Jedna z  nich Bia-
ła jak mleko, czerwona jak krew, doczekała się 
ekranizacji, którą często pokazywałem uczniom.

Czy ma pan jakiś cytat lub motto życiowe?

W kontekście zmian i rozwoju bardzo spodo-
bał mi się cytat: Statek w porcie jest bezpieczny, 
ale nie po to buduje się statki.

Rozmowa z panią 
Patrycją Piątek

Jakie jest pani motto życiowe?

Moim motto życiowym musiałoby być carpe 
diem czyli „chwytaj dzień” ponieważ żyję każ-
dym dniem. Życie przynosi mi szczęście i nie lu-
bię marnować czasu.

Ile lat pani uczy w szkole?

Ogólnie to 11 lat, a w tej szkole półtora roku.

I podoba się pani?

Oczywiście, jestem bardzo zadowolona 
z mojej pracy. Uczniowie są bardzo fajni, dobrze 
mi się z nimi pracuje. Praca w tej szkole podoba 
mi się, ponieważ mam blisko do domu.

A jakie są plusy i minusy tej pracy?

Cieszy mnie to, że robię to, co lubię. Pracuję 
czynnie, nie biernie. Sport to moja pasja, podo-
ba mi się to, że cały czas mogę się dalej rozwi-
jać. Towarzystwo młodych ludzi mnie odmładza. 
A  z  negatywnych stron pracy, to bardzo mnie 
denerwuje pośpiech, wszystko trzeba robić 
szybko i na czas.

Czyli ta praca była świadomym wyborem?

Tak. W szkole uczyłam się przedmiotów ści-
słych, dostałam się na politechnikę. Teraz chcia-
łabym zostać dyplomowanym architektem. 
Dodam, że sama robię projekty znajomym. Jed-
nak, bycie nauczycielem było moim odwiecznym 
marzeniem.

Z  jakiego tematu najchętniej prowadzi pani 
lekcje?

Przede wszystkim zajęcia związane z  tań-
cem, animacje taneczne, aerobik i  różne style 
taneczne.

Chodziła pani kiedyś na zajęcia taneczne?

Ja nie, ale moja mama chodziła, i stąd chyba 
mam do tego dryg. Natomiast sama ukończy-
łam kilka kursów w tym kierunku, aczkolwiek to 
nigdy nie było moja specjalizacją.

Brała pani udział w jakiś zawodach?

Tak, jestem triathlonistką, czyli pływanie, ro-
wer, bieg. Jest to konkurencja bardzo wytrzy-
małościowa i  udało mi się dwukrotnie zdobyć 
mistrzostwo Europy. Moim wielkim marzeniem 
jest wyjazd na Hawaje, gdzie można wziąc udział 
w konkurencji, która nazywa się „ultra ironman”

A zainteresowania poza szkołą i ćwiczeniem?

Przede wszystkim podróże. Podróże do eg-
zotycznych krajów. I to nie podróże w stylu wy-
cieczki, tylko raczej takie z plecakiem. Tak zwie-
dziłam prawie pół Ameryki łacińskiej. 

A ulubiony kraj?

Mój ulubiony kraj to chyba Chile i Brazylia

A takie mniej znane kraje?

No to Etiopia. To już jest taki hardcore. Z Etio-
pii przywiozłam chorobę.

Jaką?

Glistę ludzką, nie mam pojęcia skąd to sie 
wzięło!

A jakie jest pani największe szaleństwo? 

W  moim życiu jest wiele szaleństw. Ciężko 
powiedzieć co jest „ogromnym szaleństwem”. 
Chyba skok na bungee ze 120 metrów. Skaka-
łam nad polskim morzem z  dźwigu. Gdy tam 
stanęłam i spojrzałam w dół, to aż mnie zmroziło. 
Chciałam, żeby pan mnie zepchnął, ale oni nie 
mogą tego robić, tak jest w regulaminie. Darłam 
na całą okolicę, więc spodziewam się, że słyszał 
mnie mój mąż, który był akurat w Warszawie!

A skakała pani kiedyś z samolotu?

Nie skakałam, i  chyba bym już nie chciała. 
Teraz moim największym szaleństwem jest mor-
sowanie – wszedzie gdzie sie da! To jest szalo-
ne, bo idę w góry, ściągam ubrania – jestem już 
przygotowana – w kostiumie – i wskakuję do po-
toku. Mijają mnie turyści w kombinezonach, a ja 
jestem w  stroju kąpielowym. Jest mega zimno, 
no ale jest fajnie i raz się żyje!

Rozmowa z absolwentem

Dlaczego wybrał Pan właśnie nasze liceum?

Wybrałem Potockiego ze względu na to ze 
byłem w gimnazjum, które znajdowało się obok. 
Liceum, poza tym że było blisko mojego domu, 
wyglądało na ładne, odnowione i dobrze wypo-
sażone. Zależało mi na tym, żeby dostać się do 
liceum, które plasowało się wyżej w rankingu, ale 
ostatecznie zdecydowałem się na Potockiego.

Jak radził Pan sobie w  szkole i  jakie miał Pan 
oceny?

Moje oceny były bardzo średnie, a momen-
tami graniczyły ze zdawalnością. Gdyby nie to, 
że Pani Jurys przepuściła mnie z  matematyki 
na maturę, to nie byłbym w tym miejscu, w któ-
rym jestem obecnie. Byłem bardziej umysłem 
historyczno-socjalnym, niż ścisłym i  byłem do-
bry z  języków obcych. Miałem wymagającego 
nauczyciela włoskiego, u którego ledwo zdałem. 
Ale z  perspektywy czasu cieszę się, bo dzisiaj 
jestem w  stanie się dogadać po włosku. Dzięki 
Panie Rogala!

Czy jest pan na studiach?

Już skończyłem studia. Byłem rok na UMK 
w Toruniu, potem przeniosłem się na UW. Mam li-
cencjat z dziennikarstwa i PR-u obroniony na 5!



Co wspomina Pan najpiękniej z naszej szkoły?

Chyba nauczycieli. Niestety społeczność 
z  mojego roczniku dała mi bardzo w  kość. Za-
wsze udzielałem się na lekcjach i  chciałem być 
tym popularnym, przez co żartowano ze mnie 
i  momentami byłem gnębiony przez uczniów 
tego „gorszego sortu”. Na szczęście większość 
z  nich nie zdała do następnej klasy, bądź się 
przeniosła. A  co do nauczycieli, to byli to zde-
cydowanie jedni z najlepszych jakich spotkałem 
w życiu. Mówię tu oczywiście o Pani Fukowskiej, 
Panu Rogali, Panu Michalikowi i Pani Jurys. Dużo 
się od nich nauczyłem, czułem też od nich spore 
wsparcie. Możliwe, że o tym nie wiedzieli, ale to 
dzięki nim przetrwałem te 3 lata. Chyba jako je-
dyny z mojej klasy ukończyłem z powodzeniem 
studia i zarabiam tyle, że jestem w stanie w wie-
ku 24 lat mieć leasing na nowe Audi, 45 metrowe 
mieszkanie na Żoliborzu i  móc wyjeżdżać dwa 
razy w roku na urlop za granicę bez pomocy ro-
dziców, ponieważ pracuję w renomowanej mię-
dzynarodowej firmie.

Jakiej porady udzieliłby Pan młodzieży uczęsz-
czającej teraz do liceum?

Radzę, żebyście nie skupiali się na ludziach, 
ponieważ jest bardzo duża szansa, że wasz kon-
takt urwie się po maturze, ale żebyście wycisnęli 
z nauczycieli jak najwięcej. Ci, których wymieni-
łem nie tylko chcą was uczyć ale i pomóc. Jeśli 
jesteście fair wobec nich, to pomogą wam skoń-
czyć szkołę ze świetnymi ocenami i dobrze zda-
ną maturą. Po prostu im na tym zależy. Rankingi 
są dyktowane przez uczniów i  ich zdawalność 
matur, wiec starajcie się podnieść poprzeczkę, 
bo ci nauczyciele zasługują na uczniów, którzy 
chcą się uczyć a  nie na nieszanujących ich na-
stolatków. Uwierzcie mi, na studiach nikt wam 
nie będzie pomagał ani słuchał, a ci nauczycie-
le wam pomogą jak tylko mogą, jeśli się do nich 
zwrócicie, bo widzą i  słyszą więcej niż myślicie. 
Liceum jest fajne do zawiązywania znajomości. 
Program w każdym liceum jest taki sam. Wszyst-
ko zależy od nastawienia i przede wszystkim od 
nastawienia nauczyciela. Jedyne czego żałuję, 
to chyba tego, że nie mogłem docenić tych na-
uczycieli bardziej, a zbyt się skupiałem na rela-
cjach miedzy rówieśnikami. Jeszcze jedna rada 
– wybierzcie sobie studia, które was kręcą i  są 
powiązane z  waszym hobby, a  nie z  czego bę-
dzie kasa, bo będziecie tego potem żałować. Nie 
ważne jakie głupie by były. Czy to kartografia, 
geologia, historia Litwy, italianistyka, geodezja 
czy artes liberales, ale, nie zarządzanie czy po-
dobne kierunki. Chyba, że kręci was zakładanie 
firmy już po liceum od zera. Ja gdybym miał czas, 
to oprócz PR, który mnie kręci to skończyłbym 
zarządzanie w E-sporcie, geografię, albo grafi-
kę. I  nieważne gdzie studiujecie. Paradoksalnie 
lepiej mi się studiowało przez rok w Toruniu, niż 
potem dwa lata na UW w  Warszawie. W  Toru-
niu byli nawet lepsi wykładowcy niż w  „najlep-
szej uczelni w Polsce”. Rankingi to bzdura, ludzie 
i wykładowcy są najważniejsi na studiach. W li-
ceum mniej.

Rozmowa z absolwentką

Wywiad przeprowadzono z  absolwentką 38 
LO imienia Stanisława Kostki Potockiego, Ga-
brielą Lipińską. Celem wywiadu było dowiedze-
nie się jej ogólnych opinii jak i  wrażeń o  szkole 
i życiu.

 Jaki kierunek studiujesz?

Aktualnie studiuję dwa kierunki. Jestem na 
trzecim roku „polityki społecznej” i na pierwszym 
roku „samorządu regionalnego”.

Co najlepiej wspominasz ze szkoły?

Hmm, najlepiej wspominam zdecydowanie  
nauczycieli i  ich ciekawe i  nietypowe sposoby 
prowadzenia lekcji.

To w takim razie analogicznie jakie są najgor-
sze wspomnienia?

Jeżeli mam być szczera, to szczególnych ne-
gatywnych wspomnień nie mam, ale „na siłę” 
wskazałabym przeładowany program i nadmiar 
wszelkich prac domowych oraz kartkówek.

Których nauczycieli lubiłaś najbardziej?

Najbardziej lubiłam pana Stankiewicza, po-
nieważ zawsze idealnie dzielił obowiązki nauczy-
ciela i wychowawcy. Ale równie dobrze wspomi-
nam pana Michalika. 

A  jak wspominasz właśnie pana Stankiewicza 
jako wychowawcę?

Pan Stankiewicz był niezwykle miły i  wspie-
rający, także wymagający jako nauczyciel. Po-
trafił się z nami dogadać.

Jakie przedmioty były twoimi ulubionymi 
w szkole?

Te humanistyczne, co zresztą jak widać 
wpłneło na moje studia. Zawsze wolałam te 
przedmioty, niż przedmioty ścisłe.

Gdybyś była nauczycielką, co byś zrobiła tak 
samo, a co inaczej niż twoi nauczyciele?

Na pewno chciałabym prowadzić lekcje 
w  ciekawy spośob. Na przykład wprowadzi-
łabym karty pracy, albo pracę w  grupach. Na 
pewno nie chciałabym nakładać takich samych 
wymagań na wszystkich uczniów, ale nie wiem 
czy to możliwe. Sama długo ślęczałam nad pra-
cami domowymi, więc starałabym się je zada-
wać z jak największym umiarem.

Jak oceniasz poziom trudności studiów w po-
równaniu z liceum?

Na studiach, muszę przyznać, że moim zda-
niem jest łatwiej! Nikt nas nie gania z kartków-
kami ani pracami domowymi. Poświęcam więcej 
czasu na przedmioty, które mnie bardziej intere-
sują i przeciwnie niż w szkole - nikt nie ma z tym 
problemu.

Co jest najlepsze, a  co najgorsze w  życiu stu-
denta?

Zdecydowanie podczas zdalnego studiowa-
nia najgorsze są kolokwia, ponieważ wykładow-
cy z reguły dają nam za mało czasu na wykona-
nie zadania. Przesadzają z  zabezpieczeniami 
przed ściąganiem. Najlepszy jest zdecydowanie 
samorząd studencki czy też oferowane przez 
uczelnię aktywności dodatkowe.

Masz może jakieś ciekawe historie z  liceum, 
które są warte wspomnienia?

Na początku strasznie bałam się mojej po-
lonistki, ale w  końcu przekonałam się do niej. 
W  3 klasie uwielbiałam Polski. Myślę, że ostat-
nia wspólna wigilia była czymś niezwykłym, bo 
wszyscy czuliśmy taką niesamowitą wigilijną 
atmosferę, jakbyśmy byli rodziną. Jeżeli istnieje 
potwierdzenie reguły, że klasa na początku nie 
jest zżyta a potem jest jak rodzina, to my byliśmy 
tego idealnym przykładem.

Czy masz jakieś motto?

Niestety nie posiadam i  nie uważam się za 
osobę, która powinna takie posiadać. Ale mogę 
dać kilka rad uczniom. Przede wszystkim pa-
miętajcie, że na studiach są dwa terminy egza-
minów, bo, serio, to ratuje życie. A druga porada, 
żebyście szukali powiązań i łączyli naukę w jed-
ną całość, to serio pomaga!

Rozmowa z panią 
Katarzyną Fukowską

Ile lat uczy Pani w liceum im. Stanisława Kostki 
Potockiego?

Od 2004 roku.

A uczyła pani wcześniej w  jakiejś innej szkole? 
Lub uczy?

Nie. Przyszłam do naszej szkoły na praktyki 
nauczycielskie i  tuż po ich zakończeniu zosta-
łam poproszona przez ówczesną Panią dyrektor 

Winiarską czy nie chciałabym uczyć języka pol-
skiego. Uczyłam u  nas w  szkole, będąc jeszcze 
na studiach. Studiowałam Polonistykę na Uni-
wersytecie Warszawskim i na cały etat już uczy-
łam. Śmieszna to jest historia, ponieważ poszłam 
o  rok wcześniej do szkoły, szybciej skończyłam 
studia, więc przyszłam pracować jak miałam 22 
lata i przejęłam klasę maturalną, gdzie ucznio-
wie mieli 18-19lat. Więc nie było między nami 
prawie żadnej różnicy, dosłownie 3 lata, no więc 
to było dla mnie bardzo ważne żeby stworzyć 
sobie od zera taki ,,mini autorytet nauczycielski” 
ale oparty na szacunku i partnerstwie. 

A jak Pani wspomina te początki w szkole?

Wspaniale. Od początku otrzymałam wiel-
kie wsparcie od Pani profesor Lipińskiej, z któ-
rą przyjaźnię się do tej pory. Uważam, że jest 
wyjątkową kobietą, przyjaciółką i  nauczyciel-
ką. Grono pedagogiczne od początku przyjęło 
mnie bardzo ciepło. Wiedziałam, że Wilanów 
to moje miejsce na ziemi, ponieważ ja jestem 
też absolwentką naszej szkoły. Kończyłam to 
liceum i  po paru latach studiów wróciłam na 
drugą stronę biurka – jako nauczycielka. Je-
stem z  Wilanowem bardzo, bardzo związana 
i to jest moje miejsce od zawsze. Stąd mimo wie-
lu kuszących propozycji pracy jestem wierna 
właśnie naszemu liceum.

Dlaczego, jako uczennica, wybrała pani naszą 
szkołę?

Cóż, wybór szkoły był oczywisty. To jest Wi-
lanów Królewski, bardzo prestiżowa lokalizacja, 
jednak Warszawska szkoła. Pochodzę z  Kon-
stancina, więc z  przyjemnością dojeżdżałam. 
I zarazem był to przedsionek do wymarzonego 
Uniwersytetu Warszawskiego - mojego ,,Alma 
Mater”. Więc to był wybór serca i rozumu jedno-
cześnie.

Czy było trudniej na początku pracy nauczycie-
la czy teraz?

Myślę, że nigdy nie było trudno, dlatego, 
że zawsze nauczanie sprawiało mi ogromną 
przyjemność. Zawsze stawiałam też na własny 
rozwój, a  praca nauczyciela daje nieustanne 
możliwości. Nigdy nie traktowałam tego w kate-
goriach ,,trudniej”, tylko większych, bądź mniej-
szych wyzwań. Zdobyłam najwyższy stopień 
awansu zawodowego – nauczyciela dyplomo-
wanego, czy egzaminatora maturalnego. Zdo-
byłam kilkukrotnie tytuł ,,nauczyciela roku”, czy 
nauczyciela w  „Plebistycie Warszawskim”. Były 
to dla mnie takie kolejne szczeble motywujące. 
Nigdy nie miałam problematycznej klasy, po-
nieważ zawsze dobór tych środków szedł wraz 
z tymi wyzwaniami. To jest dla mnie nieustannie 
od tylu lat pasja.

Czyli ten wybór zawodu był świadomy już od 
początku?

Tak, ten pomysł narodził się na w liceum. Nie 
byłam rewelacyjna, „piątkowa” z języka polskie-
go. Ale pomyślałam, że fajnym pomysłem na ży-
cie będzie właśnie takie holistyczne podejście; 
zgłębiania literatury, mowy ojczystej, języka, 
sprawdzanie prac uczniowskich przy kubku aro-
matycznej herbaty. No i tak właśnie się stało.

Co jest najbardziej fascynujące w  pracy na-
uczyciela?

Myślę że praca z  młodymi ludźmi, młodymi 
umysłami. To sprawia, że nigdy się nie starzeję, 
mam inny punkt widzenia. Uważam, że tyle samo 
ja sama uczę się od moich uczniów, co oni ode 
mnie. Fascynujący jest sam kontakt z ludźmi, z li-
teraturą, zaciekawienie kogoś. Dla mnie bardzo 
wyjątkowe są też takie momenty, gdy ktoś mówi 
np. ,,ta literatura zmieniła moje postrzeganie”. 
To jest dla mnie fascynujące. Przede wszystkim 
zaciekawienie, bo zniechęcić można w sekundę, 
ale zaintrygować! To największe wyzwanie i naj-
większa przyjemność.

Ma Pani jakiś ulubiony temat do przeprowa-
dzania z uczniami?

Uwielbiam literaturę XIX i  XX wieku. Czyli 
współczesną. Mamy wtedy tematy zwykle uni-
wersalne, paraboliczne, takie z  którymi uczeń 
może się bardziej utożsamiać.

A najmniej ulubiony temat?

Myślę, że zawsze się „grzebiemy” w  średnio-
wieczu. To jest bardzo obce dla uczniów; litera-
tura, która jest parenetyczna i wychwala ascezę, 
umartwianie się. Jest to dopiero początek litera-
tury polskiej... To zawsze jest takie postrzępione.



No tu się muszę z perspektywy ucznia zgodzić.

Ale jakoś zawsze przebrniemy i wtedy mówię, 
że ,,najlepsze przed nami”!

Czy ma Pani jakieś życiowe motto, które Panią 
przez to wszystko prowadziło?

Takiego motta nie mam. Staram się pamię-
tać, że uczniowie mają też swoje pasje, zaintere-
sowania i swoje życie. Empatia. Szkoła to nie tyl-
ko język polski. Dla mnie najważniejsze jest aby 
zaszczepić uczniom chociaż drobną sympatię 
do języka ojczystego.

Nauczyciel też człowiek, w szkole nie mieszka. 
Więc co Pani robi w wolnym czasie?

Gotuję i oglądam seriale (pochłaniam w ca-
łości i zarywam noce), spotykam się z przyjaciół-
mi. Uwielbiam kino, kocham teatr, moich synów 
notorycznie zabieram do opery. Jestem związa-
na ze sportami motorowymi i motoryzacją. Jed-
ną z pasji mojego męża są rajdy samochodowe, 
jest kierowcą rajdowym. Więc rodzinnie mamy 
dużo pasji. No i nauczyciel też człowiek, oczywi-
ście, więc to działa w dwie strony.

Bardzo dziękuję za miłą i interesującą rozmowę!

Ja również bardzo dziękuję, było bardzo miło 
Wyczuwam tutaj talent dziennikarski. Lekkość 
zadawania pytań, nic sztucznego, więc bardzo 
mi się podobało!

Dziękuję bardzo. No i do zobaczenia w szkole! 

Rozmowa z Dyrektorką Szkoły, 
panią Eweliną Jankowską

W ramach warsztatów zorganizowanych z oka-
zji 70-lecia 38 Liceum Ogólnokształcącego 
w Warszawie mamy zaszczyt gościć dzisiaj pa-
nią dyrektor Ewelinę Jankowską. Jak się pani 
dzisiaj u nas czuje?

Z Wami zawsze czuję się bardzo dobrze. Je-
steście młodzi, inteligentni, piękni, ciekawi świa-
ta; chętnie odpowiem na Wasz pytania.

O której godzinie zazwyczaj przychodzi Pani do 
pracy?

Muszę się Wam do czegoś przyznać. Jestem 
sową, zazwyczaj pracuję w  nocy i  nienawidzę 
wstawać wcześnie, dlatego do pracy na 10.00. 
Jak dobrze wiecie, nasza szkoła, działa do póź-
nych godzin popołudniowych i  wspólnie z  pa-
niami wicedyrektor dzielimy się pracą tak, żeby 
część przychodziła rano, a część później i zosta-
wała w szkole do godziny 18, 19, a nawet dłużej.

Jaka jest Pani ulubiona część dnia spędzonego 
w szkole?

Czasami najbardziej lubię, jak już wszyscy ze 
szkoły wyjdą; wtedy jest cicho i spokojnie. Innym 
razem bardzo lubię wyjść na korytarz i  posłu-
chać rozmów dzieciaków, porozmawiać chwilę 
z nauczycielami i zobaczyć, że nasza szkoła żyje.

Jak bardzo zmieniło się nasze liceum na prze-
strzeni lat, które Pani tu spędziła?

Wydaje mi się, że sama szkoła się nie zmieni-
ła. Mam poczucie, że jest szkołą rodzinną. Wszy-
scy do niej wracają; uczą się w niej bądź pracują 
całe pokolenia. Natomiast dążymy do tego, by 
stać się szkołą na miarę Europy, wprowadzamy 
nowe technologie. Pracujemy metodą projektu, 
wdrażamy projekty międzynarodowe. Edukacja 
w Polsce boryka się z wieloma problemami, ale 
my nauczyciele staramy się rozwijać, by inspiro-
wać Was i motywować do pracy. 

Czy zna Pani jakieś osoby, które faktycznie po 
latach zdecydowały się wrócić do tej szkoły?

Tak. Pani profesor Katarzyna Fukowska. Kie-
dy ja przyszłam do szkoły, była uczennicą; były-
śmy razem na wycieczce w Wiedniu i Budapesz-
cie – ja jako nauczycielka, ona jako uczennica 
klasy 4. Jak wiecie Pani Fukowska od lat uczy 

w naszej szkole języka polskiego. Takie przykła-
dy można mnożyć. Pani wicedyrektor Anna Za-
lewska tez jest absolwentką Potockiego.

Jakie jest Pani ulubione wspomnienie związa-
ne ze szkołą albo coś, do czego lubi Pani wra-
cać myślami?

Dla mnie ta szkoła jest bardzo ważna nie 
tylko jako miejsce pracy. To jest również szko-
ła, którą ukończyła moja mama. Kilka lat temu 
przyszedł do mnie mężczyzna. Przedstawił się 
jako absolwent i chciał zorganizować pięćdzie-
sięciolecie matury. Bardzo chętnie angażujemy 
się w  takie inicjatywy, więc zaczęliśmy rozma-
wiać i  przygotowywać uroczystość. W  trakcie 
rozmowy okazało się, że ten mężczyzna zdawał 
maturę w tym samym roku, co moja mama i był... 
jej licealną miłością. Łezka zakręciła się w moim 
oku.

O czym Pani marzy dla tej szkoły?

O  czym marzę? Przede wszystkim, żeby ta 
szkoła była miejscem, w  którym uczniowie do-
brze się czują i do którego chętnie wracają. Żeby 
wychodząc z tej szkoły mieli poczucie, że są nie 
tylko świetnie przygotowani do życia, do studio-
wania, ale też przeżyli wspaniałe chwile i  mają 
mnóstwo wspomnień. Taki jest mój cel.

Czy często zaskakują a  może nawet szokują 
Panią pomysły samorządu uczniowskiego albo 
uczniów?

Nie, bardzo się cieszę, nawet jeśli przychodzą 
z  bardzo niecodziennymi pomysłami. Jestem 
bardzo zadowolona, że w ogóle je mają, że chcą 
coś zrobić. Przecież szkoła jest dla uczniów. To 
nie budynek tworzy szkołę, tylko ludzie, którzy 
w  nim pracują. Jeśli mają pomysły, inicjatywę 
i chcą coś zrobić, to tylko należy się cieszyć.

Gdyby cofnęła się Pani w  czasie i  ponownie 
miałaby do wyboru, bycie częścią tej szkoły, 
wiedząc, jak w praktyce to wygląda – zgodzi-
łaby się Pani?

Oczywiście, że tak. Ja bardzo się cieszę i czu-
ję się spełniona. Po pierwsze uważam, że mam 
wspaniałą pracę. Nie jest ona na pewno łatwa, 
ale cudownie jest patrzeć, jak młodzi ludzie cie-
szą się, jak dorastają, jak zmieniają się na na-
szych oczach, jak osiągają w życiu sukces. 

*****

Jak to jest być dyrektorem?

To satysfakcjonująca, ale bardzo, bardzo 
ciężka praca. Czasami zaniedbuje swoje pry-
watne rzeczy; dziecko, dom, psa. Kiedy czasami 
wyczerpana siadam wieczorem w  fotelu i  po-
myślę o trudnym i wielokrotnie nieprzewidywal-
nym dniu pracy, mówię: mam dość. Ale potem 
przypominam sobie, ile radości czerpie z  Was, 
Waszych inicjatyw, waszego szaleństwa. Wtedy 
wstaje z fotela, wyprowadzam psa i czekam na 
następny dzień.

Jakie były najtrudniejsze decyzje, które musia-
ła Pani podjąć jako dyrektor?

Myślę, że najtrudniejsze decyzje związane 
są z  ludźmi. Z  ludźmi, którzy pracują a  nie mo-
żemy ich zatrudnić na następny rok, bo nie wy-
starcza godzin. Trudne decyzje są też związane 
z  uczniami, z  którymi czasami musimy się roz-
stać. Podejmujemy je z rozwagą, zawsze kieru-
jąc się przede wszystkim dobrem ludzi.

Jak pandemia wpłynęła na Pani pracę?

Tak jak wszyscy przez pierwszą część pan-
demii do godziny 17:00 siedziałam w  szlafroku 
przed komputerem.:) To było ogromne wyzwa-
nie nie tylko dla mnie, ale w ogóle dla całej spo-
łeczności szkolnej. Myślę, że trudno było zarów-
no nauczycielom, jak i Wam, uczniom. Pomijam 
fakt, że nauka odbywała się poprzez Internet. 
Największą szkodą było to, że nie budowaliście 
relacji i  nie mieliście kontaktów z  rówieśnikami, 
a my dorośli między sobą. Cieszę się, że mamy 
już to za sobą, że daliśmy radę. Myślę, że spisali-
śmy się na naprawdę na piątkę albo na szóstkę.

Czyli izolacja wpłynęła także na nauczycieli?

Problem na pewno dotykał obu stron. My-
ślę, że na trochę innych płaszczyznach. Przede 
wszystkim nikt nie lubi być izolowany. Jeste-
śmy stworzeni do tego, żeby budować relacje 
międzyludzkie, dotyczy to uczniów i nauczycie-
li. Myślę też, że wszyscy potrzebują tego, żeby 
czasem się do kogoś przytulić, razem powygłu-
piać, pośmiać w realnym świecie, w stacjonarnej 
szkole. Jest to często spotykane na lekcjach, na 
korytarzach, natomiast w  nauce on-line abso-
lutnie nie.

Czy z perspektywy tych dwóch lat już widzi Pani 
skutki pandemii?

Wiadomo, że skuteczność nauki on-line nie 
jest taka sama, jak skuteczność nauki stacjo-
narnej. Mimo że odbywa się przy użyciu nowo-
czesnych technologii, to nigdy nie zastąpi nauki 
stacjonarnej i tego, że można coś zrobić wspól-
nie na miejscu. Niemniej jednak wiem, że robicie 
wszystko, żeby te braki nadrobić; nauczyciele 
także bardzo się starają. Wspólnymi siłami po-
konamy trudności, także te natury psycholo-
gicznej.

*****

Jak zaczęła się Pani przygoda z nauczaniem?

Moja przygoda z  nauczaniem zaczęła się 
zupełnie przypadkiem. Nie planowałam nigdy 
tego i nigdy nie chciałam zostać nauczycielem. 
Po ukończeniu studiów chciałam pracować 
w agencji reklamowej, ale moja mama odwiodła 
mnie od tego pomysłu. Poleciła mi pracę na-
uczyciela, zapewniała, że będzie ona przyjem-
na i  lekka. W tej drugiej kwestii się myliła. Poza 
tym zapewniała mnie, że już wkrótce zawód na-
uczyciela doczeka się takiego prestiżu, jaki miał 
przed wojną, Pracuję 25 lat i wciąż na to czekam.

Kiedy czuła się Pani najbardziej spełniona za-
wodowo?

Wtedy, kiedy widzę, że dzięki moim działa-
niom dzieje się coś fajnego. Jeśli widzę, że dzie-
ciaki są zadowolone, że młodzież przychodzi 
i  mówi, że super szkoła, że marzyli, żeby się tu 
dostać, albo absolwenci przychodzą i  mówią, 
że okres liceum to był najwspanialszy czas w ich 
życiu. To daje mi takie ogromne spełnienie. My-
ślę, że to, że dlatego pracujemy. My, wszyscy na-
uczyciele, na pewno nie dla pieniędzy, tylko wła-
śnie dla takich chwil.

Jak często odwiedzają panią absolwenci?

Na pewno mam kontakt z  wieloma. Nawet 
wczoraj pisał do mnie jeden z absolwentów, je-
den uczeń z  mojej pierwszej klasy, którą tutaj 
uczyłam, więc dorosły już mężczyzna, który już 
ma rodzinę. Pisał z prośbą o spotkanie, bo usły-
szał właśnie, że mamy obchody 70-lecia i  on 
bardzo, bardzo chętnie chciałby się włączyć 
w  przygotowania. Jeżeli byłaby taka potrzeba, 
na pewno zorganizuje tutaj cały swój rocznik, 
żeby wiedzieli i przyszli na to wydarzenie.

Czy jest jakiś wyjątkowy absolwent, który do 
tej pory Pani się śni jeszcze po nocach?

Czy absolwenci śnią mi się po nocach??? 
Całe szczęście nie, ale zawsze w  każdej klasie 
jest ktoś, kogo się zapamiętuje, kto zapisuje się 
głęboko w  moim sercu. Tę szkołę skończyli lu-
dzie, których wspominam z ogromną czułością. 
Jednak jeden z  moich uczniów z  klasy wycho-
wawczej wrył mi się w  pamięć szczególnie na 
długie, długie lata. W  klasie maturalnej, 5 mie-
sięcy wcześniej niż ode mnie został tatą. Pod-
szedł do tego bardzo odpowiedzialnie. Chciał 
utrzymać rodzinę, iść do pracy i w związku z tym 
zrezygnować ze szkoły, a  do egzaminu zosta-
ło mu tylko kilka miesięcy. To był bardzo dobry 
uczeń i  wspólnie z  nauczycielami przekonywa-
liśmy go, żeby jednak nie porzucał edukacji, że 
wszyscy mu pomożemy i na pewno damy radę. 
Wątpliwości miał do samego końca. Pamię-
tam jak na egzamin ustny z polskiego osobiście 
pojechałam po niego do domu, samochodem 
przywiozłam do szkoły i  postawiłam przed ko-
misją egzaminacyjną.

Zdał ten egzamin?

Tak, zdał maturę bez poprawek. Wiem, że 
dziś jest szczęśliwym ojcem trójki dzieci.

No, to można powiedzieć – przykład dla innych.

Przykładem raczej bym tego, nie nazwała. 
(śmiech) Poradził sobie, to fakt, ale myślę, że 
z decyzjami o ojcostwie lepiej poczekać.

Mam jeszcze jedno pytanie, być może krę-
pujące, ale to jedyna okazja, aby je zadać. Ilu 
uczniów wyrzuciła Pani z tej szkoły?

To nie ja wyrzucam. Zawsze wychowawcy 
piszą do mnie wnioski o to, żeby skreślić ucznia 
z  listy. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje, 
a ja tylko wykonuję uchwały jako przewodniczą-
ca. A wyrzuciliśmy tylu, ilu było trzeba. To nigdy 
nie jest przyjemne. Czasami bardzo szybko mu-
simy podejmować zdecydowane kroki. Myślę, że 
było kilkanaście takich przypadków.



Jaka jest Pani ulubiona książka?

Bardzo lubię autora, który się nazywa Guil-
laume Musso. Nie mam jednej ulubionej, lubię 
wszystkie jego książki. Niestety, Musso wydaje 
jedną książkę na rok, i to zawsze w wakacje, więc 
czekam na nią z utęsknieniem.

*****

Jakie jest Pani motto życiowe?

Moje motto życiowe? – Nie ma sprawy, której 
nie da rady rozwiązać. Myślę, że to tym kieruję 
się na co dzień.

A czy spotkała się Pani ze sprawą, której nie da 
się rozwiązać?

Nie, zawsze jest jakieś rozwiązanie. Lepsze, 
gorsze, ale jest. Podchodzę do życia zadaniowo.

Jest Pani nauczycielem matematyki. Czy jakieś 
zadanie, którego nie potrafi Pani rozwiązać?

Nie wiem, czy to jest mgła pocovidowa, ale 
czasem, kiedy pomagam w  matematyce mojej 
córce, która też jest w  liceum, zdarza mi się, że 
długo się zastanawiam nad rozwiązaniem zada-
nia. Jestem jednak ambitna i póki nie rozwiążę, 
nie odchodzę od biurka.

Co Pani lubi robić w wolnym czasie?

W wolnym czasie najbardziej lubię łowić ryby. 
Jestem wędkarzem, mam kartę wędkarską 
i  kilka razy w  roku wyjeżdżam na Mazury po-
łapać ryby. Bardzo mnie to relaksuje. A  ostat-
nio odkryłam, że wielką satysfakcję sprawia mi 
praca na roli. Założyłam ogródek, w  zasadzie 
pole uprawne, bo to jest ponad 1000 metrów. 
Posadziłam warzywa: rzodkiewki, pietruszki, 
różne zioła, ogórki, pomidory, nawet ziemniaki 
a z owoców truskawki i arbuzy. Bardzo mnie to 
odstresowuje.

Czy Pani nazywa jakoś swoje rośliny?

Nie, nie nazywam, ale z nimi rozmawiam.

O czym Pani rozmawia?

Ostatnio chwaliłam truskawki za to, że pięk-
nie rosną i są takie soczyście czerwone.

A jaka była największa ryba, którą Pani złapała?

Nigdy nie ważyłam, bo łapie dla przyjemno-
ści. Na długo zapamiętam szczupaczka spod 
Orzysza. Uwielbiam Mazury, to jest chyba moje 
miejsce na ziemi. Najbardziej lubię pływać w je-
ziorze, szczególnie o poranku. Jest wtedy cicho 
i bezwietrznie a woda ma gładką powierzchnię. 
Lubię także zbierać grzyby i jeździć na rowerze. 
Mam również patent żeglarza jachtowego. Kie-
dy tylko nadarza się okazja, to żeglujemy wspól-
nie z córką.

Wspomniała Pani o  córce. Czy pójdzie w  Pani 
ślady?

Myślę, że nie. Od zawsze marzyła, by zostać 
weterynarzem. Wybrała profil biologiczno-che-
miczny. Na moją prośbę rozszerzyła także ma-
tematykę, która otwiera drogę na większość 
kierunków. Miałam intuicję, bo po dwóch latach 
córka zmieniła profil na matematyczno-geogra-
ficzny. Ostatecznie podjęła decyzję, że zostanie 
behawiorystką. Wybrała kierunek psychologia 
zwierząt z  animaloterapią na Uniwersytecie 
Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach. Ra-
czej nie pójdzie w  moje ślady. Uważam jednak, 
że zdolności matematyczne z  mlekiem mamy 
wyssała.

Czyli matematyka od zawsze była dla Pani nu-
merem jeden?

Matematyka nigdy nie sprawiała mi proble-
mów, natomiast nie pamiętam, żebym w szkole 
podstawowej czy liceum darzyła ją wielką mi-
łością. Powiem więcej, w  liceum miałam nawet 
problemy z  matematyką. Moja ambicja i  upór 
wzięły górę, pokonałam trudności a potem po-
szłam na studia... na matematykę.

Jeżeli w  liceum nie matematyka, to jaki inny 
przedmiot był Pani ukochanym?

Szczerze, to ja w liceum mało myślałam o na-
uce... Niestety, czego teraz bardzo żałuję. 

Rozmowa z panią 
Elwirą Tłomacką

Dlaczego została Pani nauczycielem?

Tak naprawdę to zawsze o  tym marzyłam. 
Pochodzę z rodziny o głębokich tradycjach na-
uczycielskich. Moi rodzice, siostra i  krewni byli 

nauczycielami. Nie znaczy to oczywiście, że po-
koleniowo zostałam skazana na wykonywanie 
tego zawodu. Na początku mojej drogi zawodo-
wej zatrudniłam się w jednej z central handlu za-
granicznego, ale chyba tylko po to, aby upewnić 
się, że do pracy biurowej kompletnie się nie na-
daję. Wtedy byłam już pewna, że jedyną alterna-
tywą dla mnie jest praca w szkole.

Jak długo uczy Pani w naszej szkole?

Ojej, to już ponad 21 lat.

Jak wspomina Pani czas spędzony w  naszej 
szkole?

Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy weszłam 
na dziedziniec naszej szkoły od razu poczułam 
magię tego miejsca. Zauroczyła mnie pięk-
na fasada budynku, okalające ją stare drzewa 
i  wesoła wiewiórka, która przebiegła mi drogę. 
Byłam zachwycona, bo czyż można było sobie 
wyobrazić milsze przywitanie? Podobne emocje 
towarzyszyły mi podczas pierwszego spotkania 
z  młodzieżą i  gronem pedagogicznym. Ten za-
chwyt pozostał do dzisiaj.

Co pani lubi i nie lubi w tej pracy?

Najbardziej lubię codzienny kontakt z  mło-
dzieżą. Młodzi ludzie inspirują mnie do poszuki-
wania niestandardowych rozwiązań. Poza tym 
moja metryka urodzenia nie jest żadnym pro-
blemem skoro ciągle jeszcze chodzę do szkoły. 
W mojej pracy nie lubię biurokracji. Wiem, że nie 
da się jej całkowicie uniknąć, bo ważne działania 
należy dokumentować, ale uważam, że można 
byłoby ją chociażby częściowo ograniczyć. Na-
uczyciele wychowawcy produkują opasłe tomy 
wypełnionych po brzegi segregatorów z  do-
kumentacją. Wymaga to od nich ogromu do-
datkowej pracy. Poza tym szkoda też lasów do 
produkcji takiej ilości papieru, tym bardziej, że 
żyjemy w epoce postindustrialnej.

Czy ma pani jakieś ulubione i nielubiane tema-
ty lekcji?

Bardzo lubię dwudziestolecie międzywojen-
ne i  historię najnowszą. Poza tym historia jest 
moją pasją i dlatego każdy temat jest dla mnie 
interesujący. Stale poszerzam wiedzę w tej dzie-
dzinie. Dużo czytam i śledzę nowości historycz-
ne. Co roku na przełomie listopada i grudnia od-
wiedzam targi książki historycznej. Nie ma dla 
mnie mało interesujących tematów z historii.

Jakie są pani zainteresowania – ulubiona ksią- 
żka, muzyka?

Na bieżąco śledzę wydarzenia kulturalne 
i  chętnie w  nich uczestniczę. Lubię podróże. Są 
one zazwyczaj szczegółowo zaplanowane i bar-
dzo intensywne. W programie obowiązkowo są 
zawsze historyczne obiekty architektoniczne, 
muzea, stare cmentarze, skanseny itd. nato-
miast, jeżeli chodzi o  moją ulubioną książkę to 
bez wątpienia jest to „Kubuś Puchatek”. W żad-
nej książce nie znalazłam tyle życiowej mądrości 
co w przekazie sympatycznego misia. Do dzisiaj 
w  mojej bibliotece stoi na półce wysłużony eg-
zemplarz sprzed lat, do którego często wracam. 
Moim ulubionym cytatem jest powiedzenie Ku-
busia: „Myślenie nie jest łatwe, ale można się 
do niego przyzwyczaić”. Ulubiona muzyka? Nie 
wyobrażam sobie pracy w  domu bez instru-
mentalnej muzyki klasycznej. Walca Dymitra 
Szostakowicza mogę słuchać na okrągło, także 
w wersji wokalnej w wykonaniu Demisa Rousso-
sa – „Come Waltz With Me”.

Pamiętam, że na ostatniej lekcji powiedziała 
nam pani, że „kto stoi w miejscu ten się cofa”. 
Jakie to ma dla pani znaczenie?

Życie to ciągła zmiana. Jeżeli nie będziesz 
podążać za zmianą to ona Ciebie wyprzedzi. 
Pozornie pozostajesz w tym samym miejscu, ale 
de facto zostajesz  w tyle. Każda zmiana naru-
sza strefy naszego komfortu, dlatego z założe-
nia się jej boimy. Wystarczy tylko obudzić w so-

bie ciekawość świata a wówczas żadna zmiana 
nie będzie dla nas trudna. Na drugą część Two-
jego  pytania odpowiem krótko. Nie stoję w miej-
scu. Młodzież, z którą na co dzień pracuję jest dla 
mnie bardzo inspirująca. Jestem także świado-
ma tego jak bardzo zmieniła się współczesna 
rola nauczyciela. W  dobie powszechnego  do-
stępu do  Internetu  nie posiadam już monopolu 
na wiedzę. Staram się być jedynie dyskretnym, 
merytorycznym przewodnikiem i  inspiratorem 
dla niezależnie myślących, kreatywnych poszu-
kiwaczy.

Rozmowa z panem 
Łukaszem Binkowskim

Czy Pani zdaniem nasza szkoła jest wyjątko-
wa? Jeśli tak - dlaczego?

Praca w naszej szkole sprawia mi wielką ra-
dość. Nasza szkoła jest wyjątkowa pod każdym 
względem. Klimat szkoły tworzą: uczniowie, dy-
rektorzy, nauczyciele i pracownicy administra-
cyjni. W naszym liceum jest pełna symbioza po-
między tymi podmiotami, dlatego jest mi tutaj 
tak dobrze.

Czy jest Pan absolwentem Kostki-Potockiego? 

Nie, nie jestem absolwentem Kostki-Potoc-
kiego, ponieważ nie pochodzę z Warszawy. Za-
cząłem pracować w  naszej szkole w  2016 roku. 
Zupełnie przypadkiem. Pochodzę z Włocławka, 
więc większość czasu tam mieszkałem i praco-
wałem. W 2015 roku wyjechałem. Chciałem coś 
po prostu zmienić w  swoim życiu, podróżować, 
poszukać innych możliwości pracy. Rok byłem 
w Anglii i pracowałem tam, ale w końcu zdecy-
dowałem, że wrócędo Polski. Pamiętam sierpień 
2016 roku, nie miałem wtedy pracy. Pod koniec 
sierpnia dostałem telefon z  Wilanowa, że jest 
wolny etat anglisty. Następnego dnia przyje-
chałem i  tak to się zaczęło. Więc duży przypa-
dek zadecydował, że trafiłem do Wilanowa. 
Polubiłem to miejsce, bo zacząłem pracować 
w liceum i w szkole podstawowej. Była fajna at-
mosfera, fajne dzieciaki, fajni współpracownicy 
i fajne miejsce do pracy w ogóle. Zawsze chcia-
łem trafić do Warszawy, bo byłem osobą, która 
zawsze Warszawę miała w sercu. I to się ziściło. 

Ile lat Pan uczył w tej szkole?

Od 2016 roku. 

Czy mógłby Pan powiedzieć coś o swojej rodzinie?

Pochodzę z  Kujaw, mam troję rodzeństwa. 
Mogę powiedzieć, że jedna z  moich sióstr jest 
scenografem teatralnym, pracuje w  Anglii 
i  w  Polsce. Mój brat jest strażakiem. Moja dru-
ga siostra pracuje na kontraktach w różnych fir-
mach. Obie siostry mieszkają w Wielkiej Bryta-
nii. Z moją partnerką mamy dwuletnią  córeczkę. 
Mieszkamy w Ząbkach. Miałem niedawno reha-
bilitację, więc akurat jestem u rodziców w Śmiło-
wicach na Kujawach, w rodzinnej miejscowości. 

Jakie ma Pan generalnie zainteresowania? 

Oprócz języka angielskiego i  nauczania ję-
zyka angielskiego, bo to też jest jedną z moich 
pasji, to przede wszystkim muzyka. Moim ulu-
bionym zespołem są Rolling Stonesi, których 
widziałem na żywo 15 razy. Na pierwszy koncert 
udało mi się pojechać w 2003 roku i od tego cza-
su, a właściwie od 1998, śledzę ich karierę, gro-
madzę różne nagrania, gromadzę różne książki, 
więc jest to spora kolekcja. No więc to jest takie 
zjawisko, że w  momencie, w  którym oni przy-
jeżdżają do Europy i  grają trasę, to po prostu 
potrafię rzucić wszystko i wszystko jest podpo-
rządkowane temu, żebym mógł pojechać i  ich 
zobaczyć. Widziałem ich w wielu krajach Europy. 
Podróże pociągami, czasem 24-godzinne do 
Holandii i na południe Czech, do Austrii i do Wiel-
kiej Brytanii. No i  ostatni koncert Stonesów był 
w Warszawie na Stadionie Narodowym trzy lata 
temu. Wszyscy myśleli, że to będzie ich ostatni 
koncert, a oni znowu wrócili. Niestety perkusista 



Charlie Watts niedawno zmarł. Było o tym gło-
śno, ale na pewno nie chciałby, żeby przestali 
grać, więc teraz grają w  Stanach, kontynuują 
swoją trasę. Śledzę na bieżąco co u nich się dzie-
je. Dla mnie jest to fenomen, bo oni podchodzą 
w tym momencie pod osiemdziesiątkę a energia 
i radość z jaką oni emanują są dla mnie przykła-
dem. Jest to niezwykle inspirujące. Przez Rolling 
Stonesów zacząłem grać na instrumentach – gi-
tara i pianino to moje dwie ogromne pasje. Grać 
na pianinie uczyłem się w kółku muzycznym, a na 
gitarze później, tak jak większość... Powinienem 
wrócić do grania na gitarze, żeby móc nazwać 
się gitarzystą. Cały czas się jeszcze uczę. Do dzi-
siaj ta muzyka to mój azyl. Jak coś się nie układa 
to zawsze mogę wziąć gitarę i coś zagrać. Myślę, 
że ten wywiad jest za krótki, żebym mógł wam 
wszystko opowiedzieć. Rolling Stonesi są dla 
mnie zespołem-religią niemalże. Bardzo dużo 
im zawdzięczam, jeśli chodzi o swój wolny czas. 
Oprócz tego jeszcze sport.

Jeżeli może Pan o tym opowiedzieć to bardzo 
chętnie posłucham.

Słuchajcie, ja mam dwie ogromne pasje. Jed-
na to drużyna z  miasta, z  którego właśnie po-
chodzę, drużyna koszykarska Anwil Włocławek, 
zresztą mistrz polski sprzed 3 i 4 lat. Też jeżdżę 
na mecze. Nawet jak mieszkałem w Warszawie 
to przyjeżdżałem do Włocławka i na mecze wy-
jazdowe. Też mam sporo pamiątek i kronik zwią-
zanych z  Anwilem, które robiłem jeszcze jako 
nastolatek. A  druga pasja to Legia Warszawa. 
Teraz bardzo ubolewam, że ma taki ciężki okres, 
ale myślę, że z czasem z tego wyjdzie i myślę, że 
wiosną już będzie zdecydowanie lepsza. Legii 
kibicuję od dziecka, bo od kiedy tylko zacząłem 
kojarzyć, że to ta elka w kółeczku... zawsze mnie 
to fascynowało. 

Czy ma pan motto życiowe albo jakiś cytat?

Uwielbiam w  ogóle cytaty. Nawet mam na 
pulpicie taki specjalny folder. Jak gdzieś zoba-
czę w  Internecie, to robię screena i  sobie tam 
wrzucam. Natomiast jednego ulubionego nie 
mam. Coś, co tak filozoficznie wraca, może to 
nie cytat, żyć teraźniejszością, bo przeszłości nie 
możemy zmienić. Przyszłość jeszcze nie przy-
szła więc nie ma co się specjalnie martwić. To 
jest ciągły proces stawania się coraz bardziej 
świadomym człowiekiem. Codziennie człowiek 
się łapie, że ma jakiś fajny cytat a nie zachowuje 
się zgodnie z jego założniami. Ale można sobie 
zawsze przypomnieć. 

Czy ma Pan ulubiony film albo serial?

Moim ulubionym filmem od wielu, wielu lat 
jest „Rocky”, czyli film o bokserze z Sylwestrem 
Stallonem. Ten pierwszy oryginalny „Rocky” 
z  1976 roku. Jest to metafora walki z  samym 
sobą, którą codziennie każdy człowiek podej-
muje. Pięknie pokazana w formie walki bokser-
skiej. Z seriali wkręciłem się bardzo w dom z Pa-
pieru. Bardzo fajnie zrobiony.

Czy jest książka poza tematyką Rolling Stones 
którą pan lubi?

Dużo czytam książek psychologicznych. 
Ostatnio „Cztery Umowy” Miguela Ruiza. Taka 
filozoficzna, życiowa książka. Siostra mi często 
przywozi książki z Anglii.

Czyta pan po polsku czy po angielsku?

Czasami znajduje tytuły, których nie wydano 
jeszcze po polsku, więc w tedy załatwiam sobie 
po angielsku. Głównie po polsku, po angielsku 
czasami. W książkach, które wybieram, ten język 
nie jest taki zaawansowany. 

Jeszcze wrócę do tematyki szkolnej. Kiedy pan 
jeszcze uczył, co było najbardziej fascynujące 
w pracy nauczyciela?

Najbardziej fascynujące są momenty, kie-
dy uczniowie coś załapali, coś zrozumieli. Poza 
tym, momenty, kiedy daje im jakieś ćwiczenie 
i widzę, że autentycznie są oni obecni tu i teraz, 
pracują, lekcja ma fajny flow, idzie do przodu. 
Zmiany – uczniowie się przesiadają. Generalnie 
fascynuje mnie, kiedy ja, jako nauczyciel, potra-
fię stworzyć taką przestrzeń dla uczniów, kiedy 
oni nie czują, że są na lekcji, bo zadania są sty-
mulujące dla nich. A czego najbardziej nie lubię, 
to sporadyczne sytuacje, gdy trzeba uczniów 
zdyscyplinować. Jest to również sygnał, że za-
danie nie wszystkich pochłonęło. Uczeń przy-
chodzi do szkoły z własnymi problemami a rolą 
nauczyciela jest wziąć to wszystko pod uwagę 
i  stworzyć bezpieczeństwo i  dobre warunki do 
pracy. Praktycznie nie miałem czegoś takiego, 

żebym czekał na piątek. W  momencie, kiedy 
mam optymalną liczbę zajęć nie jest to po pro-
stu praca. Myślę, że mam duże szczęście w tym 
zakresie i cieszę się, że zostałem nauczycielem.

Czy ten zawód był świadomym wyborem.

Myślę, że tak. Jakoś naturalnie się to rozwi-
nęło. Miałem dwa marzenia - najpierw chciałem 
grać dla piłkarskiej reprezentacji polski, później 
chciałem grać na gitarze w  Rolling Stonesach. 
Póki co w  Rolling Stonesach etat gitarzystów 
jest zajęty, więc musiałem znaleźć sobie coś in-
nego. Moja mam też jest nauczycielką angiel-
skiego, już na emeryturze, więc to był dla mnie 
naturalny wybór. Moi dziadkowie także byli na-
uczycielami.

Jeżeli byłaby jedna myśl, którą chciałby Pan 
przekazać swoim uczniom, to co by to było?

Dajesz mi teraz bardzo odpowiedzialne za-
danie. Bo nie widzieliśmy się od roku. Myślę, że 
życzę wam mądrości w planowaniu sobie nauki 
i w planowaniu sobie życia. Szczególnie w liceum 
– macie bardzo dużo wszystkich przedmiotów 
i wtedy pojawiają się problemy. Uczniowie czę-
sto popadają w pułapkę, że próbują być dobrzy 
ze wszystkiego. Może dobrze sobie wybrać te 
przedmioty najbardziej fascynujące.

Rozmowa z panem 
Mikołajem Sankowskim

Jaką uczelnię Pan ukończył?

Ukończyłem wydział pedagogiczny Uniwer-
sytetu Warszawskiego.

Jak Panu się tam studiowało?

Ogólnie samo studiowanie to chyba była 
jedna z  mniej przyjemniejszych rzeczy, które 
mnie spotkało w dorosłym życiu, ale to dlatego, 
że ogólnie nigdy nie lubiłem się uczyć.

Było tam trudno?

Nie do końca trudno, było mnóstwo takich 
przedmiotów, które były absolutnie nudne, typu: 
filozofia, historia wychowania. To co ja widzę na 
uniwersytecie, że dużym problemem jest to, że 
to są bardzo teoretyczne studia. Przez pięć lat 
studiów, praktykę miałem przez pół roku, a  tak 
to tylko i wyłącznie teoria. Często te przedmio-
ty na kolejnych latach były tylko powtórzeniem 
tego co było w  latach ubiegłych, łącznie z  tymi 
samymi autorami książek. Natomiast zupełnie 
czym innym było życie towarzyskie na studiach, 
bo jest ono wtedy zdecydowanie fajniejsze i sta-
nowi większą część „studiowania”. Miałem o tyle 
szczęście, że na drugim roku poszedłem do chó-
ru Uniwersytetu Warszawskiego, w którym śpie-
wałem przez dziesięć lat. Szczerze mówiąc to był 
taki czas, gdzie mogłem świetnie spędzić studia 
i  naprawdę dużo się działo. Chór dawał to, że 
braliśmy udział w różnego rodzaje wyjazdach za 
granicę, na koncerty, czy jakieś festiwale. Mia-
łem też mnóstwo znajomych, którzy nie byli tyl-
ko z mojego wydziału, a z całego uniwersytetu. 
W końcu musiałem zrezygnować, ale nadal, gdy 
brakuje osoby to do nich dołączam.

To nie wolał Pan iść na przykład na muzykę?

Nie, raczej nie. W  ogóle moim wielkim ma-
rzeniem w szkole podstawowej było zostać we-
terynarzem. Miałem świetnego weterynarza, 
który prowadził mojego pierwszego psa. Gdy on 
dowiedział się, że chcę zostać weterynarzem, to 
zaproponował mi bym przychodził do niego do 
gabinetu, żebym uczestniczył w różnego rodzaju 
zabiegach, które tam się odbywały. Skorzysta-
łem z tego i po jakimś czasie zdecydowałem, że 
weterynaria nie jest dla mnie, ponieważ ja je-
stem zbyt empatyczny w stosunku do zwierząt 
i  nie potrafiłbym na przykład uśpić zwierzaka. 
Zarówno w podstawówce i liceum miałem aspi-

rację do udziału w różnego rodzaju akademiach, 
występach, takich przedstawieniach szkolnych, 
przez to stwierdziłem, że chyba chcę zostać ak-
torem. Myślałem o tym, natomiast trochę stchó-
rzyłem przed egzaminami do szkoły aktorskiej, 
ponieważ mówiło się, że albo trzeba mieć mocne 
plecy, czyli dobre znajomości, albo trzeba być 
naprawdę, wybitnie zdolnym, by dostać się do 
szkoły aktorskiej. Ja uważałem, że nie miałem, 
ani jednego, ani drugiego, więc nie poszedłem, 
czego chyba do dziś żałuję, że nie spróbowałem 
i od razu odrzuciłem od siebie tę opcję i wybra-
łem najmniejsze zło, czyli poszedłem na peda-
gogikę. Wiedziałem, że pewnie tam skończę, po-
nieważ moi rodzicie też byli nauczycielami. Od 
dziecka byłem w  harcerstwie, zajmowałem się 
zuchami, czyli tą najmłodszą grupą wiekową. Ta 
pedagogika gdzieś tam w całym moim życiu się 
przejawiała, więc wiedziałem, że jestem w stanie 
sobie tam poradzić.

Co według Pana w aktorstwie było najtrudniej-
sze, że jednak zdecydował się Pan tam nie iść?

Myślę, że przestraszyłem się po prostu egza-
minów oraz tego, że po co mam na nie iść, skoro 
i  tak wiedziałem, że się nie dostanę. Nigdy nie 
brałem udziału w  warsztatach teatralnych, nie 
robiłem tego profesjonalnie. Większość osób, 
które idą na studia teatralne jest po prywatnych 
szkołach aktorskich, czy po warsztatach aktor-
skich – ja nie byłem. Nie mam również „znajo-
mości aktorskich”, żeby mieć te tak zwane plecy. 
Stchórzyłem i uznałem, że nie będę w ogóle po-
dejmował walki. Tak jak mówiłem, mam w głębi 
siebie takie uczucie, że może jednak trzeba było 
spróbować, najwyżej bym się nie dostał. Posze-
dłem na pedagogikę i  przyżekłem sobie, że ni-
gdy w życiu nie zostanę nauczycielem.

Ma Pan motto życiowe, za którym Pan podąża?

Moje motto życiowe wzięło się z mojej pracy: 
w  życiu należy postępować w  stosunku do in-
nych, tak jak sami byśmy chcieli, by postępowa-
no w stosunku do nas. To jest moja myśl, której 
staram się trzymać. Jest to też myśl, którą sta-
rałem się, przekazywać dzieciom kiedy jeszcze 
pracowałem jako pedagog szkolny.

Jeżeli chodzi o pracę nauczyciela, co Pana tak 
najbardziej fascynuje, na przykład jakieś tema-
ty, których Pan naucza?

To jest trudne pytanie, dlatego że teraz jest 
mój pierwszy rok, kiedy jestem wyłącznie na-
uczycielem i nie mam już w ogóle związku z by-
ciem pedagogiem. Do tej pory, przez dziesięć lat 
pracy tu w szkole, w styczniu będzie jedenaście, 
byłem głównie pedagogiem szkolnym. Trzy lata 
temu zacząłem uczyć Edukacji dla bezpieczeń-
stwa. W  byciu pedagogiem najbardziej fascy-
nowało mnie praca z dziećmi, to że mogę z nimi 
porozmawiać, popracować. Mimo tego, że w tej 
pracy nie ma takich wymiernych, natychmia-
stowych efektów tych działań, to gdzieś w skali 
mojego siedzenia w  tej pracy i  patrzenia na to 
jak te dzieciaki rosną i postępują, wielka satys-
fakcja wynika z  tego, że w  jakiś sposób udało 
mi się wpłynąć na uczniów. Jeżeli pracowałem 
z dziećmi od pierwszej klasy podstawówki i trzy 
lata temu „wypuszczałem ich” jako szóstoklasi-
stów ze szkoły i widziałem, że moja praca pewnie 
im pomogła w tym by tak a nie inaczej kończyli 
tę szkołę i  się zachowywali. Jeżeli chodzi o  by-
cie tylko nauczycielem, to najbardziej fascynuje 
mnie sam fakt tego, że mogę przekazywać moją 
wiedzę i  moje umiejętności, lubię w  ciekawy 
sposób przekazywać wiedzę uczniom. Szcze-
gólnie skupiam się na informatyce, by pokazać 
coś więcej niż jest w programie, coś co może się 
przydać w życiu.

Czy w przyszłości chciałby Pan spróbować na-
uczać innych przedmiotów, nie tylko EDB i  in-
formatyki?

Nie sądzę. EDB, tak jak informatyka, na razie 
mi się nie nudzą. Taką sytuacje miałem właśnie 
w przypadku bycia pedagogiem szkolnym, więc 
już po tych wielu latach czułem, że nic nowego 
już nie jestem w stanie osiągnąć. Ciężko jest też 
pewne rzeczy przejść, szczególnie, że jestem też 
osobą, która bardzo nie lubi uzupełniania papie-
rów, a niestety w pracy pedagoga szkolnego jest 
to bardzo duża część, która mnie irytuję. Wolał-
bym ten czas przeznaczyć na pracę z uczniem, 
a nie na to, by siedzieć i wypełniać papiery. Chy-
ba to właśnie spowodowało, że poczułem się 
taki wypalony. To, że teraz skończyłem studia, 
dzięki którym mogę nauczać informatyki, to jest 
dla mnie nowe doświadczenie, które powoduje 
u mnie chęć do pracy. Edukacja dla bezpieczeń-



stwa, którą po prostu uwielbiam i zawsze była 
moją pasją też daje mi chęci do działania.

Co lubi Pan robić w wolnym czasie?

Żebym tylko miał taki wolny czas, to by było 
świetnie. Najczęściej jednak mój wolny czas 
spędzam z moimi dziećmi.  Często staram się to 
podpasować pod to, co sam lubię. Bardzo nie 
lubię siedzieć w domu, staram się zabierać moje 
dzieci gdziekolwiek i  wychodzić z  nimi z domu. 
Staram się też w nich zaszczepiać pasję do świa-
ta, który nas otacza, żeby dawać im możliwości, 
pokazywać im różne miejsca, żeby sami odkryli 
co im się podoba i co by chcieli w sobie rozwijać. 
Gdy mam czas wolny tylko dla siebie, to bardzo 
lubię go spędzać w  gronie najbliższych znajo-
mych. Uwielbiałem śpiewać, grać w  przedsta-
wieniach i realizować się aktorsko, ale w związku 
z założeniem rodziny musiałem trochę to ogra-
niczyć, a w przypadku chóru zakończyć. Nie było 
już możliwości pogodzenia wszystkiego. 

Rozmowa z panią 
Elżbietą Rowicką

Jakie jest pani motto życiowe?

Mam dwa, taki mój rozsądek życiowy od sta-
rych ludzi zasłyszany „żyj tak, aby nikt przez cie-
bie nie płakał”. A  gdybym miała powiedzieć coś 
mądrzejszego, to ten cytat wiąże się z moim try-
bem życia „kto czyta, żyje wielokrotnie” a  ja je-
stem uzależnionym czytelnikiem.

Jaki gatunek książki jest pani ulubionym?

Biografie, ale niekoniecznie autobiografie. 
Bardzo lubię takie z  podłożem historyczno-
-rzeczywistym. Łatwiej jest powiedzieć czego 
w ogóle nie tykam; to taka zupełna fikcja i nie lu-
bię niestety Lema.

A co można byłoby każdemu polecić?

Jestem na grupie facebookowej, na której 
wymieniamy się opiniami na temat różnych no-
wych i  starych książek. Padają często pytania, 
„a co by mi pani poleciła”. Na takie pytanie jest 
strasznie trudno odpowiedzieć. Jestem dość 
mocno osadzona w literaturze hiszpańskiej i nie-
mieckiej, więc jeśli chodzi o taką książkę jak „bi-
blia czytelnika” to pewnie byłby to „Faust”, naj-
lepiej w  oryginale, albo przynajmniej w  bardzo 
dobrym tłumaczeniu. A takich nie jest dużo.

Ile lat pani uczyła w tej szkole?

25 lat, w  naszej szkole jestem od 1977 roku. 
Właściwie to całe moje życie zawodowe. Przed-
tem pracowałam jako tłumacz i otrzymywałam 
różne zlecenia. Jak byłam młodsza, to nie pra-
cowałam tak intensywnie stacjonarnie i  jeszcze 
z dzieckiem to nie było mi to na rękę. 

Jak wspomina Pani ten czas?

Bardzo miło, razem z byłą dyrektor panią Wi-
niarską przy której najdłużej pracowałem bo to 
było prawie 15 lat

Praca jako nauczyciel w szkole to był świadomy 
wybór czy był inny plan na przyszłość?

Nie, dużo malowałam i  często spędzałam 
swój czas w domu. Klasę drugą szkoły podsta-
wowej tak zaocznie zdawałam bo większość 
przechorowałam więc zawsze w domu bawiłam 
się w szkole, i tak mi zostało  i powiem szczerze 
że to jest w pewnym sensie pech. To, że finanso-
wo to jest kiepski zawód to jest jedno to druga 
sprawa to ten zawód jest taki zapracowany, ale 
który nie jest, żyjemy w ciężkich czasach.

Wspominała pani o  językach, czyli czego do-
kładnie uczyła pani w szkole?

Tak, to do naszej szkoły przyszłam z niemiec-
kim, a potem jeszcze pani dyrektor – ta poprzed-
nia – przeglądając moje CV – tak przy okazji już 
po pięciu latach pracy – doszła do wniosku, że 

mogę uczyć jeszcze języka hiszpańskiego. To 
był mój ukochany język, taki do poduszki, tyl-
ko dla mnie i  nie wyobrażałam sobie, że mogę 
go uczyć. No ale zostałam „wciągnięta”. Wtedy 
w  Warszawie były może  dwa licea z  językiem 
hiszpańskim. Mogę sie pochwalić, że to właśnie 
ja język hiszpański wprowadziłam do naszej 
szkoły. Fajnie jest znać języki, to bardzo posze-
rza nasze horyzonty. Pamiętam jak któregoś 
pięknego dnia przyszłam do taty i  powiedzia-
łam, że chciałabym nauczyć się drugiego języka. 
Do tego wcale nie rosyjskiego, tylko hiszpański. 
Tata na to: „O matko! I co, ty na Kubę będziesz 
jeździć?” W tamtym czasie to był jedyny kraj so-
cjalistyczny, do którego Polak mógł pojechać 
turystycznie.

Co panią zajmuje w wolnym czasie?

Książka, zawsze mam ją pod ręką. Mam już 
tak od dzieciństwa, że w  ogóle nie zasnę bez 
przeczytania co najmniej 50 stron. Nie ma dnia, 
w którym bym nie czytała, szczególnie podczas 
wakacji. Siadam w ogrodzie i czytam.

Jaką uczelnie Pani skończyła?

Uniwersytet Warszawski

Jak dobrze Pani wspomina ten czas?

Studiów nie wspominam entuzjastycznie, 
bo były strasznie męczące. Miałam na pierw-
szym roku czterdzieści osiem godzin zajęć ty-
godniowo. Można było mieć dwie specjalizacje: 
tłumaczeniową i  pedagogiczną. To była męka. 
A już przez pierwszy rok to w ogóle masakra. Na 
moim wydziale było osiemnaście osób i każde-
mu tam w głowę zaglądali...

Największe szaleństwo?

Moje szaleństwo jest związane z  pracą. Nie 
pracowałem jeszcze wtedy w szkole. Mój kolega 
z  pracy był przewodnikiem i  tłumaczem. Przy-
jechał do nas któregoś dnia kanclerz Austrii na 
wizytę roboczą. Zwykle takie wizyty kończyły się 
jakąś kolacją czy obiadem, w tym wypadku była 
to kolacja. Ten wspomniany kolega strasznie 
mnie prosił, żebym ja poszła jako tłumacz na to 
spotkanie. Niekoniecznie byłam przygotowana 
do tłumaczenia tego typu rozmów politycznych. 
Siedziałam tam biedna między członkami partii 
i oni mieli wspólny temat – o polowaniu, nieko-
niecznie był to „mój” temat. No ale tutaj sobie 
jeszcze radziłam. Przerażona za to byłam ety-
kietą dyplomatyczną. Pamiętam jedynie, że 
kelner cały czas zabierał mi sztućce i talerze bo 
zanim ja coś zjadłam, to musiałam już tłuma-
czyć. Wiec, pomysł z  moją obecnością na tym 
spotkaniu był szalony. Nie powinnam była wtedy 
pójść; żeby pracować w dyplomacji trzeba mieć 
odpowiednie przeszkolenie, którego nie miałam.

Ulubiona muzyka?

Tutaj też pewnie się zdziwisz. Mój teść, który 
nie żyje już ze 30 lat, był dyrygentem, pracował 
w Filharmonii Narodowej, więc w Filharmonii by-
wałam dniami i nocami na różnych próbach i za-
kochałam się w muzyce klasycznej. Do tej pory 
często chodzę na koncerty. Nie lubię za to disco 
polo. Później moja córka przez jakiś czas praco-
wała w  administracji Filharmonii. Język muzyki 
jest uniwersalny, bo każdy odbiera muzykę po 
swojemu i zawsze coś z tego ma.

Rozmowa z panem 
Rafałem Pazurą

Czy jest Pan absolwentem naszej szkoły?

Nie.

A jaką uczelnię Pan ukończył?

Nie pamiętam nowej nazwy, bo zmienili ją już 
jak ją skończyłem, ale jest to Uniwersytet Huma-
nistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach, chyba tak 
to się teraz nazywa. Jak wygooglujesz, to znaj-
dziesz.

Mógłby Pan opowiedzieć o swojej rodzinie?

Mam trójkę rodzeństwa, jestem najstarszy. 
Rodzice pracujący, rodzeństwo także. Jeste-
śmy zgrają indywidualności, ale jak trzeba to się 
wspieramy. Oczywiście wiadomo - część kocha 
się bardziej a część kocha się mniej. No ale mimo 
wszystko trzeba się wspierać, bo jest się rodziną. 
Zawsze pójdziemy za sobą w ogień.

A jakie są pańskie zainteresowania?

Bardzo szerokie i nieskonkretyzowane. Inte-
resuje mnie, trochę jak muzyka radiowa, wszyst-
ko po trochu. Nie mam niczego takiego co by 
sprawiało, że będę wracać do domu po pracy 
i rzucać wszystko i biec na trening, jogę czy coś 
innego – nie. Jak mam ochotę słuchać muzyki, 
to słucham muzyki, jak mam ochotę „pocisnąć 
trochę potu”, to po prostu „pociskam trochę 
potu”. 

Rozumiem, taki człowiek renesansu.

Ważne, aby być w zgodzie z własnym JA i nie 
narzucać sobie niczego. Chociaż wiem, że moż-
na do wszystkiego przywyknąć, bo dietę też 
się da ogarnąć, chociaż początki są trudne... 
Wszystkiego po trochu, bo to, co dzisiaj sprawia 
mi frajdę, niekoniecznie sprawia mi ją jutro i od-
wrotnie.

Ile lat uczy Pan w tej szkole?

Dziesięć.

Długo Pan wytrzymał.

Podobno powinno się zmieniać pracę co 
pięć lat.

Jakie jest pana motto życiowe albo jakiś inspi-
rujący cytat?

Nie mam, ale może z tatuażu „Cokolwiek się 
uczysz, uczysz się dla siebie”.

Co jest najbardziej fascynujące w  pracy na-
uczyciela, a co najgorsze?

Klasycznie i  trudne pytania jednocześnie. 
Fajne? Można poznawać ludzi i  jest to cykl po-
wtarzalny. Minus jest, że są też ludzie niefajni, 
przez co relacje z mini są trudne, momentami też 
destrukcyjne dla otoczenia. 

A czy wybór pracy nauczyciela był świadomym 
wyborem? 

Tak i  nie, bo z  perspektywy ucznia pomy-
ślałem sobie, że co może być fajniejszego niż 
przyjść, pogadać, powstawiać jedynki i pójść do 
domu? Nie jest to przypadek taki, że miałem dy-
plom w ręku no i jutro musiałem wybrać do jakiej 
pracy pójdę. Więc też nie. Było to świadome, po-
wiedzmy w 75%.

Okej, matematyka zastosowana.

No dokładnie tak.

Jaki jest Pana ulubiony i  najmniej lubiany te-
mat do przeprowadzania z uczniami?

Matematyczny? Najmniej ulubiona to na 
pewno geometria analityczna, bo ona jest po 
prostu trudna. Uważam że to najtrudniejszy dział 
w  matematyce i  tutaj idzie się po tym „jak po 
grudzie”. A najprzyjemniejsza, statystyka. Tu za-
wsze oceny są najfajniejsze. Te wszystkie średni 
i  te inne... Prawie wszyscy ogarniają. Więc, oba 
te tematy znajdują się w klasie maturalnej, więc 
wszystko przed wami!

To teraz troszkę odklejone od rzeczywistości 
szkolnej, jakiej muzyki lubi Pan słuchać?

Radiowej.

Tak generalnie wszystkiego?

Tak. Czego słucham najczęściej? To słucham 
głosów kobiecych z szeroką skalą, tak, na przy-
kład Whitney Houston. Można nisko, można wy-
soko. Ale nie zamykam się na żadne gatunki. 
Zdarza mi się po „porapować”, ale cenzuralnie. 
Ostatnio dostałem płytę zespołu metalowe-
go. Nie wszystkie piosenki wpadały mi w  ucho. 
Wszystkiego po trochu. Najczęściej słucham 
radia w aucie. To może będzie najlepsze podsu-
mowanie. 

Ma Pan ulubiony film albo serial? Albo po pro-
stu co lubi Pan oglądać, coś do czego lubi Pan 
wracać?

Jeżeli mam świadomie sam coś wybrać, to 
wybieram seriale animowane. No i  generalnie 
powrót do przeszłości, czyli początki animacji 
w Polsce - lata 90, początki 2000. Filmy z efekta-
mi, Harry Potter, Marvel na przykład. Tu pstryknie, 



tam pstryknie, tam coś się zadzieje – generalnie 
magiczne rzeczy. Ale oczywiście, jak trzeba się 
pochylić nad czymś wytrawnym to także. 

Czy lubi Pan czytać? A  jeśli tak – czy ma Pan 
ulubioną książkę? 

Głupio powiedzieć, ale nie czytam. 

Nie każdy lubi.

Nie mam problemu z  czytaniem, ale nie się-
gam po książki. Wydaje mi się, że codziennie czy-
tam tak dużo publikacji internetowych, że jakby 
to skleić, to powstałaby z  tego niezła powieść. 
Czytać – tak. Siedzieć i czytać książkę – nie.

Czy jest coś co chce Pan jeszcze przekazać 
swoim uczniom?

Że za każdą chmurą jest słońce, żeby o tym 
pamiętali. Bo nie może być tak źle, żeby nie mo-
gło być za chwilę lepiej. To co jest często w inter-
netowych memach, np. rysunek, facet kopie pod 
ziemią i  dosłownie za dwa milimetry jest skarb, 
a on wraca, bo już ile można kopać. Brnijmy, pró-
bujmy, walczmy, bo za rogiem może okazać się, 
że osiągniemy sukces, stanie się coś nadzwy-
czajnego. Nie można się poddawać. 

Rozmowa z absolwentem

Co wyniesione ze szkoły przydało ci się 
w późniejszym życiu?

Pewność siebie, umiejętność prezentowania 
oraz umiejętność pracy w grupie,  jestem na stu-
diach, gdzie wiele zajęć opiera się na umiejętno-
ści prezentowania i pracy w grupie.

Czy masz kontakt ze znajomymi z klasy?

Tak, mam kontakt z kilkoma osobami,.

Czym się interesujesz?

 Pod koniec liceum zacząłem się interesować 
geopolityką, od tamtej pory staram się rozwijać 
te zainteresowania. Około rok temu zacząłem 
tworzyć treści dla kanału „My Politics” w serwi-
sie YouTube.

Dlaczego wybrałeś liceum Stanisława Kostki 
Potockiego?

To było dość przypadkowe. Przez pierwsze 
dwa tygodnie września chodziłem do techni-
kum, ale po tych dwóch tygodniach zrezygno-
wałem. Szukałem szkoły, wtedy znajoma mojej 
mamy poleciła tą szkołę. 

Jaki miałeś profil w liceum?

Przez pierwsze dwa lata byłem na kierunku 
Ang-Geo-Wos, później na ostatni rok zmieniłem 
klasę na Mat-Geo po to, by zdać matematykę 
rozszerzoną.

Jaki był twój ulubiony przedmiot w liceum.

Nie mam ulubionego ale bardzo lubiłem wło-
ski, historię i WOS. 

Masz jakiś ulubiony okres historyczny?

Starożytność była najfajniejsza dla mnie.

Czy stresowałeś się przed maturą, jak ją wspo-
minasz?

Jestem osobą, która nie przejmuje się takimi 
sprawami, myślałem sobie, że co ma być to bę-
dzie. Ciężko jest matury nie zdać.

Jakieś wspomnienia ze studniówki?

Niestety nie, przez pandemię nie odbyła się.

Czy miałeś plan na przyszłość kiedy wybierałeś 
liceum?

Nie, i nadal nie odkryłem tematu albo dzie-
dziny, która interesowała by mnie tak bardzo, że 
mógłbym się uczyć jej cały czas. Bardzo lubię 
ekonomię, na pewno jest w niej coś, co mnie za-
ciekawi na tyle, żebym mógł uczyć się tego cały 
czas, tylko jeszcze nie znalazłem tego powoła-
nia, pasji. Gdy byłem w  „Potockim” nie miałem 
planów, chciałem studiować za granicą, chcia-
łem wyjechać żeby spróbować jak to jest miesz-
kać samemu, bez rodziny.

Udało ci się wyjechać za granicę na studia?

Udało się, studiuję w Holandii.

Jaki kierunek studiów wybrałeś?

Poszedłem na ekonomię. W  drugim roku 
będę wybierał specjalizację, najpewniej właśnie 
ekonomię.

Czy miałeś jakieś problemy z komunikacją za-
granicą?

Zajęcia prowadzone są po angielsku, nie 
doświadczyłem żadnych barier ani problemów 
z komunikacją.

Jak wygląda twój czas wolny na studiach?

Mam dużo czasu wolnego. Nie mam wielu go-
dzin zajęć na uczelni, ale jest bardzo dużo nauki 
indywidualnej, dlatego bardzo potrzebna jest 
umiejętność zarządzania swoim czasem, żeby 
móc znaleźć czas na naukę oraz imprezowanie.

Czy masz jakieś motto albo złota myśl?

Można powiedzieć, że to jest moje motto lub 
złota myśl: „jeżeli masz jakieś marzenia, to za-
mień je w plany”.

Gdybyś wrócił do Potoka jako nauczyciel,  do 
kogo byś się upodobnił, kto byłby dla ciebie in-
spiracją?

Lubię uczyć ludzi, lubię tłumaczyć osobom 
różne rzeczy, jak coś umiem, to lubię się dzielić 
wiedzą. Gdybym został nauczycielem, to chciał-
bym być jak Tomasz Michalik i Damian Rogala. 
Tomasz Michalik, to jest „kot” jeśli chodzi o na-
uczanie. Można wyciągnąć bardzo wiele z  jego 
lekcji. Wszystko dzięki temu, że nauczyciel lubi 
swój przedmiot, stara się dzielić wiedzą i  prze-
kazać ją w  jak najlepszy sposób. Według mnie 
dla pana Tomasza bycie nauczycielem to nie 
tylko praca, lecz także pasja. Pan Damian Ro-
gala, nauczyciel włoskiego, podobnie jak pan 
Tomasz,  bardzo chce przekazywać  wiedzę 
uczniom wystarczy słuchać, i chcieć się nauczyć.

POTOCKI DZISIAJ
Szkoła funkcjonuje i  rozwija się – nasza hi-

storia trwa nadal. W  ostatnich latach ucznio-
wie brali udział w  dziesiątkach projektów 
i  konkursów. Część z  nich miała zasięg we-
wnątrzszkolny, część – pozaszkolny, część zaś 
organizowaliśmy sami, zapraszając do udziału 
uczniów z innych szkół.

Od 2013 roku współpracujemy z  Politechni-
ką Warszawską. Co roku otwieramy w  naszym 
liceum dwie klasy pod patronatem tej uczelni 
– o  profilach mechatronika oraz elementy go-
spodarki przestrzennej. Część zajęć, prowadzo-
na przez wykładowców, odbywa się w  samym 
gmachu Politechniki. Jest to dla uczniów wspa-
niała okazja, by przekonać się na własnej skórze, 
czy ta prestiżowa uczelnia jest drogą właśnie dla 
nich. Uczniowie klas pod patronatem Politech-
niki startowali w wielu konkursach, w tym w kon-
kursie na najlepszy projekt zagospodarowania 
plaży Wilanów. Na chwilę obecną jesteśmy je-
dynym liceum w  Warszawie z  taką oferta edu-
kacyjną.

Szkoła organizuje własne konkursy, do 
udziału w których zapraszamy uczniów z innych 
warszawskich szkół. Objęty patronatem burmi-
strza dzielnicy Wilanów Międzyszkolny konkurs 
plastyczny La vie est courte, lart est long orga-
nizowany od 2015 r. pod opieką p. Hanny Jaro-
szuk przybliża uczniom kulturę francuską. Kon-
kursową twórczością uczniów są reprodukcje 
dzieł najsłynniejszych malarzy, co roku konkurs 
odwołuje się do kolejnej ich grupy czy innej szko-
ły malarstwa. Spływające do nas dzieła sztuki 
nie przestają zachwycać z każdą kolejną edycją.

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Pół 
żartem, pół serio…” organizowany przez p. Annę 
Lipińską, Annę Łoś i Katarzynę Fukowską od 10 
lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród 
uczniów warszawskich szkół. Ideą konkursu jest 
rozwijanie uzdolnień twórczych, rozbudzanie 
wrażliwości uczniów na piękno poezji i  mowy 
ojczystej, upowszechnianie kultury żywego sło-
wa, a  także promocja szkoły i  dzielnicy Wila-
nów. W  kolejnych 9 edycjach wzięło udział 630 
uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimna-
zjalnych z Warszawy i okolic. Od 2011 roku „Pół 
żartem, pół serio…” odbywa się w przepięknych 
wnętrzach Sali Białej Muzeum – Pałacu w  Wi-
lanowie, a  honorowy patronat nad konkursem 
sprawują Burmistrz Dzielnicy Wilanów oraz Mu-
zeum - Pałac w Wilanowie. W kolejnych edycjach 
w  jury konkursu zasiadały osoby związane 
z teatrem, telewizją i literaturą.

W  ciągu ostatnich dwóch lat sięgnęliśmy 
w pełni po możliwości, jakie daje Internet. Wzię-
liśmy udział lub zaprosiliśmy innych do współ-

udziału w kilku projektach na platformie e-Twin-
ning. Zrzesza ona nauczycieli i  uczniów z  całej 
Europy, którzy współpracują ze sobą za pomo-
cą mediów elektronicznych. Pani Karolina Majk 
oraz pan Krystian Iwaniuk stworzyli autorskie 
międzynarodowe projekty „Strong and inde-
pendent women in our history”, „Digitally Com-
petent”, „Heritage for the future” które otrzy-
mały w 2022 roku Europejskie Odznaki Jakości, 
odznaczenie stawiające naszą placówkę wśród 
szkół kierujących się europejskimi wartościa-
mi i  stawiającymi na innowacyjność. Ponadto, 
projekt „Strong and independent women in our 
history”, stworzony przez nauczycielkę historii 
panią Majk, został doceniony, jako jeden z naj-
lepszych międzynarodowych projektów w  Pol-
sce, na Ogólnopolskiej gali konkursowej dla 
twórców projektów i  dyrektorów szkół „Nasz 
projekt eTwinning 2022” organizowanej przez 
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Pani Mag-
dalena Janowska stworzyła ogólnopolski pro-
jekt propagujący zdrowy styl życia młodzieży 
po pandemii Covid „Recepta na zdrowie”, który 
otrzymał w tym samym roku Krajową Odznakę 
Jakości. 

Wielu naszych uczniów odnosiło w  ostat-
nich latach przepiękne sukcesy indywidualne 
i  drużynowe. Wraz z  p. Hanną Jaroszuk osią-
gali wysokie miejsca w  warszawskich i  krajo-
wych konkursach związanych z  kulturą francu-
ską. Dzięki sukcesowi w  Konkursie katyńskim 
(poprzedniku dzisiejszego Katyń 1940) ucznio-
wie p. Elwiry Tłomackiej zakwalifikowali się na 
wyjazd z  Marszałkiem Sejmu do tego histo-
rycznego miejsca. Jeden z  naszych uczniów 
został laureatem Olimpiady Wiedzy Ekono-
micznej. Nieco wcześniej, na początku XX 
w., podopieczni p. Ireny Niespodziewańskiej 
przez kilka kolejnych lat triumfowali w  Olim-
piadzie Języka Rosyjskiego. Co roku próbuje-
my sił w  konkursach sportowych, szczególnie 
w  Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży i  spor-
tach drużynowych, szczególnie piłce ręcznej 
i  siatkówce. Na początku XXI w. próbowaliśmy 
swoich sił w korfballu, zajmując wysokie miejsce 
na szczeblu krajowym oraz reprezentując szkołę 
na szczeblu międzynarodowym. Zgodnie z  du-
chem czasu próbowaliśmy również sił w  zawo-
dach e-sportowych.

Nasi uczniowie doceniają historię i angażują 
się w projekty i przedsięwzięcia, które związane 
są z historią Polski. Trzy ostatnie lata z rzędu ze-
spół naszych uczniów został laureatem ogólno-
polskiego projektu historycznego „Łączka i inne 

Klasa o profilu Elementy gospodarki przestrzennej pod-
czas zajęć w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym 

Politechniki Warszawskiej w Grybowie, 2017 rok
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miejsca poszukiwań” organizowanego przez 
Przystanek Historia pod patronatem Prezy-
denta RP. Półroczny projekt zakładał poznanie 
warsztatu pracy historyków, archeologów, ar-
chiwistów i genealogów biorących udział w od-
najdywaniu ofiar totalitaryzmów. Uczniowie 
stworzyli etiudę filmową przedstawiającą war-
tości projektu, która została wyświetlona i  od-
znaczona na finałowej gali w Zamku Królewskim 
8 czerwca 2022 roku. 

Rozpoczęliśmy również współpracę z  Insty-
tutem Pileckiego poprzez zakwalifikowanie się 
naszych uczniów oraz nauczycieli do Akademii 
Pileckiego. Akademia zakłada stworzenie i zre-
alizowanie własnego projektu historycznego. 
Zespół naszej młodzieży pracuje nad wysta-
wą i  filmem przedstawiającymi ważne postaci 
i wydarzenia związane z Wilanowem. Uroczyste 
otwarcie wystawy odbędzie się w  listopadzie 
tego roku. 

Nie samymi konkursami szkoła żyje. Poza 
oficjalnymi stronami i profilami w mediach spo-
łecznościowych, które prowadzą nasi nauczy-
ciele, istnieje również wiele prowadzonych przez 
samych uczniów. Co roku, z jednym, pandemicz-
nym wyjątkiem, rytm roku szkolnego dla całego 
rocznika wyznaczają przygotowania do wielkie-
go balu studniówkowego. W 2020 uczniowie klasy 

dwujęzycznej zaproponowali projekt do budżetu 
obywatelskiego dzielnicy Wilanów. Udało się – 
stworzenie antysmogowego żywopłotu na ulicy 
Korbońskiego to efekt działań naszych uczniów.

Po ukończeniu naszej szkoły absolwenci ru-
szali na rozmaite studia, tak krajowej, jak i zagra-
niczne, zostawali przewodniczącymi samorzą-
dów studenckich, otwierali własne biznesy czy też 

komponowali własną muzykę. Jeden z  naszych 
absolwentów – dr Jan Szymański – jest aktualnie 
wykładowca na Wydziale Archeologii Uniwersy-
tetu Warszawskiego.

W tym roku planujemy kolejny skok naprzód. 
Korzystając z uzyskanej w 2022 roku wieloletniej 
akredytacji w  ramach programu Erasmus pla-
nujemy serię wyjazdów zagranicznych. Pierwsze, 
pionierskie zagraniczne szkolenia nauczycieli 
powiodły się, trzymamy kciuki za udane wyjazdy 
pierwszych grup uczniowskich w 2023 roku.

A co będzie dalej, czas pokaże…

Tomasz Michalik

Poczet sztandarowy liceum na obchodach 
rocznicy akcji Wilanów, 2017 rok

Pleciemy siatki maskujące do wysłania na Ukrainę, 
marzec 2022

Zespół szkoły UKS Stream Wilanów na ogólnopolskim turnieju korfballu, 2001 r.

Rok 2021, uczniowie na konkursie 
„Łączka i inne miejsca poszukiwań”

Akcja „Żonkil’ - upamiętnienie wybuchu powstania w getcie 
warszawskim, 2019 rok

Małgorzata Podlewska powadzi pokaz w sali chemicznej - 
powstaje biało-czerwony roztwór 

z okazji Święta 11 listopada, rok 2018.


