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1. Co wpłynęło na podjęcie decyzji o przyjęciu funkcji  dyrektora liceum? 

Decyzja o przystąpieniu do konkursu na dyrektora wesołowskiego liceum była 

konsekwencją  nastrojów, jakie zapanowały trzy lata temu wśród rodziców 

ówczesnego Gimnazjum 119,  którzy na wieść o likwidacji tej szkoły, w związku z 

realizowaną reformą systemu oświaty, postulowali stworzenie szkoły średniej w 

naszej dzielnicy w oparciu o zasoby kadrowe szkoły przy ul. Klimatycznej. 

Wiara rodziców i uczniów w profesjonalizm naszego środowiska oraz konieczność 

działań na rzecz stabilizacji zatrudnienia kadry nauczycieli przedmiotowców 

w powstałej SP 385 – której byłam przez dwa lata dyrektorem - spowodowały, że 

nabrałam przekonania, iż stworzenie dzielnicowego liceum to dobry i potrzebny 

projekt. 

Nie ukrywam, że decyzja o przystąpieniu do konkursu na dyrektora liceum była dla 

mnie poważnym i ambitnym wyzwaniem zawodowym i osobistym. 

Zaprezentowana przeze mnie koncepcja funkcjonowania  i rozwoju CLXIII LO 

spotkała się z akceptacją komisji konkursowej i …otrzymałam powierzenie do 

pełnienia tego zaszczytnego stanowiska. 

2. Jak się Pani czuje w roli dyrektora 

nowego liceum?  

Z pewnością czuję ogrom odpowiedzialności za 

losy młodych ludzi, którzy zostali uczniami naszej 

szkoły. Wiem, w jak ważny etap wkroczyliście i jak 

wielki wpływ będzie miała nasza szkoła nie tylko 

na Wasze wybory edukacyjne i zawodowe, ale też 

na to, jakimi dorosłymi się staniecie. 

Wiary w sukces dodaje mi Wasz optymizm, zaangażowanie i radość, które 

demonstrujecie w szkole, o których mówicie i piszecie. Cieszę się, że wielu z Was 

ma poczucie, że współuczestniczy  w tworzeniu naszego liceum, że chce mieć wpływ 

na to, jaka  ma być ta szkoła. 
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Ogromne wsparcie dają mi koleżanki i koledzy z  grona pedagogicznego.  Dzielimy 

się zadaniami, inspirujemy nowymi  pomysłami , wymieniamy opiniami.  Żyjemy 

wyzwaniem, jakim jest  CLXIII LO. 

Cały czas też czuję wsparcie ze strony rodziców, którzy wierzą, że oddali Was w 

dobre ręce 

3. Czy są znaczne różnice pomiędzy prowadzeniem szkoły podstawowej i 

szkoły średniej? 

Każda szkoła ma swoją specyfikę i stawia wyzwania przed dyrektorem.  Zależy to od 

jej struktury, wielkości, tradycji, środowiska lokalnego. 

Szkoła podstawowa z pewnością ma bardziej skomplikowaną strukturę. Swoimi 

prawami rządzi się edukacja przedszkolna, wczesnoszkolna, świetlica, czy kl. IV-VIII.  

Nasza szkoła średnia wymaga stworzenia wszystkiego od podstaw. Należy 

skompletować zespół pracowników, opracować procedury, stworzyć wyznaczoną 

prawem dokumentację, wypracować zasady współpracy z radą rodziców, 

samorządem uczniowskim, nawiązać kontakty z innymi szkołami, zadbać o 

oczekiwany poziom dydaktyczny i wychowawczy.  

Z pewnością dyrektor każdej 

szkoły ma co robić. Każdy też 

opracowuje autorską koncepcję 

działania, którą wciela w życie. 

Dyrektorzy SP 385 i CLXIII LO są 

w szczególnej sytuacji, kierując 

szkołami, które korzystają z tego 

samego budynku. Wymaga to 

umiejętności kooperacji. 

Na szczęście z Panią  dyrektor D. 

Krzyżanowską współpracuję od bardzo dawna, bowiem przez osiem lat pełniłyśmy 

równocześnie  funkcję wicedyrektorów  w Gimnazjum 119. Mamy do siebie ogromne 

zaufanie i wzajemnie korzystamy ze swoich doświadczeń. To bardzo sprzyja  

naszym działaniom. Mam nadzieję, że dbając o interesy placówek, którymi 

zarządzamy będziemy działać na korzyść każdej z nich z osobna, ale i dla ich 

wspólnego dobra. 

Ja jestem bardzo mocno związana emocjonalnie ze Szkołą Podstawową nr 385 i 

życzę wszystkiego najlepszego uczniom, pracownikom, nauczycielom  i  całej 

dyrekcji.  
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4. Jakie rozwiązania chciałaby Pani wprowadzić do naszego liceum? 

Przede wszystkim chcę zadbać o relacje międzyludzkie oparte na szacunku, 

zaufaniu i realizacji wspólnych celów, jakimi jest stworzenie nowoczesnej, przyjaznej, 

gwarantującej wysoki poziom dydaktyczny i wychowawczy, szkoły. Metodą na to jest 

wzajemne słuchanie i słyszenie się podczas lekcji, spotkań nauczycieli z rodzicami, 

obrad rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Z Waszych wypowiedzi wynika, że 

darzycie ogromną sympatią, ale też zaufaniem i szacunkiem nauczycieli naszej 

szkoły, podkreślacie ich profesjonalizm , wyrozumiałość i chęć niesienia pomocy. To 

jest fundament, na którym będziemy budować naszą szkołę.  

Kolejne wyzwanie to nowatorskość rozwiązań dydaktycznych w zakresie  

stosowanych metod nauczania, proponowanych zajęć,  wyposażenia szkoły. Cieszę 

się, że z aprobujecie  zajęcia z robotyki, edukacji medialnej, koło debat oksfordzkich, 

ale też zwyczaj zgłaszania napotkanych  problemów podczas wykonywania 

samodzielnych prac – również tych zwykłych , „domowych” (to element typowy dla 

pracy metodą projektu), czy oglądanie filmików ilustrujących problemy 

matematyczne. Wkrótce uruchamiamy stronę internetową. To miejsce dla blogów 

nauczycielskich. Osobiście czekam na blog anglistów i fizyka. Polecam. 

5. Kiedy rozpocznie się budowa nowego liceum?   

To pytanie do naszego organu prowadzącego.  Powszechnie wiadomo, że jest już 

działka pod budowę i  ruszają prace projektowe. Jest też gwarancja dotycząca 

potrzebnych na budowę finansów. Trzymam kciuki za dotrzymanie obiecanego 

terminu oddania budynku liceum.   

6. Czy w późniejszych latach działalności naszego liceum planuje Pani 

wprowadzić nowe profile klas? 

Docelowo w CLXIII LO w każdym 

roczniku mają być organizowane 

cztery oddziały. Da to możliwość na 

przygotowanie o wiele szerszej oferty 

tzw. rozszerzeń niż obecnie.  O 

wyborze profili przez szkołę będą 

decydować zainteresowania i 

aspiracje kandydatów, ale też rynek 

pracy i oferta szkół wyższych. 

Przygotowanie ciekawej, adekwatnej 

do potrzeb oferty to jedno z zadań, które stawiamy sobie jako nowoczesna, otwarta 

na zmiany szkoła. 

7. Dziękuję Pani za rozmowę i życzę powodzenia.     Wywiad przeprowadziła 

Kornelia Tarłowska z kl. I C 
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Budząc się rano, szybko włączyłem telefon , aby ujrzeć  wyniki rekrutacyjne. 

Moim oczom ukazała się szkoła z numerem CLXIII. Zajęło mi trochę czasu, 

zanim zorientowałem się, że to nasze stare gimnazjum. Chwila stresu i przerażenia, 

szybki telefon do przyjaciela z pytaniem o wyniki. 

- Olek! Gdzie się dostałeś do szkoły? 

- Nasze stare gimnazjum! 

Jest! Chociaż będę kogoś znał. Po paru dniach orientowałem się już, kto 

będzie ze mną w klasie. Mimo że na początku byłem sceptycznie nastawiony do 

nowej „starej” szkoły, znalazłem wiele plusów, dla których chciałem w niej zostać: 5 

minut od domu, znani mi nauczyciele, kilku znajomych – marzenie. 

Od dnia wyników rekrutacji do końca wakacji słuchałem tylko znajomych 

narzekających na długie dojazdy, ich stres przed nowymi ludźmi. Ja się tym nie 

przejmowałem. Mimo że wiele osób odradzało mi pójście do tego liceum, ja 

wiedziałem, że na pewno będzie fajnie. … 

Zbigniew B. 
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Jakub z  Ib tak przedstawił swoje refleksje na temat wybranej szkoły: 

Wybierając to liceum wiedziałem na co się piszę. Wiedziałem, że przez 

przynajmniej dwa lata będziemy mieli szkołę dzieloną z podstawówką, co jest bardzo 

dużym minusem, bo raczej nikt nie lubi małych i krzyczących dzieci na przerwach, 

aczkolwiek szkoła ta ma także dużo plusów takich jak bardzo dużą halę sportową, 

świetne boisko czy też roboty na robotykę. Poza tym jest to najbliższa szkoła, więc 

nie muszę wstawać dwie godziny wcześniej i jechać autobusem, marnując cztery 

godziny dziennie.  

Po prawie miesiącu uczęszczania do tego liceum mam też parę własnych 

przemyśleń m.in. odnośnie ocen: nauczyciele - acz bardzo mili - dużo bardziej 

wymagający głównie z powodu przeskoku z gimnazjalnego na licealny system 

oceniania, ale pewnie nie jestem jedyną osobą, która tak uważa i po pewnym czasie 

do tego przywyknę.  

Dodam, że nie żałuję wyboru tej szkoły i mam nadzieję, że w nowej a 

jednocześnie starej szkole szybko się odnajdę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

7 
 

 
 

Moja szkoła czyli LO nr CLXIII w Warszawie Wesołej znajduje się w bardzo 

malowniczej i spokojnej okolicy. Budynek szkoły jest duży, przestronny i wyposażony 

w halę sportową. Nie jest to niestety szkoła licealna (…) budynek szkoły średniej jest 

dopiero projektowany . Mimo tego,  że połączono dwie szkoły w jednym budynku, to 

grono pedagogiczne, na czele z dyrektorami obu szkół, sprostało zadaniu. Dzięki 

czemu nie chodzimy na dwie zmiany (…). Nauczyciele mimo iż są wymagający i 

surowi potrafią (…) pomóc uczniowi. (…) Mimo że do szkoły nie lubię chodzić 

(pewnie jak większość uczniów) to do tej przychodzę z uśmiechem . I…jeszcze tak 

szybko dodam, że mam bardzo fajną klasę .  

Julia Z. 

Szkoła powstała w bieżącym roku z inicjatywy rodziców uczniów chodzących do 

Gimnazjum 119.W szkole panuje miła atmosfera(…). Wszyscy są bardzo pozytywnie 

nastawieni … 

Ignacy B. 

 

 

CLXIII LO było szkolą mojego 

pierwszego wyboru, od kiedy tylko 

dowiedziałem się o jej istnieniu. 

Było to spowodowane faktem, że 

chodziłem tu do gimnazjum, więc 

wiedziałem, czego mogę się 

spodziewać po nauczycielach. (…) 

szkoła znajduje się w okolicy 

mojego domu, co zdecydowanie 

jest dużym plusem, albowiem 

mogę się bez problemu wysypiać. (…) Nauczyciele są mili i potrafią w ciekawy 

sposób nauczać. Zwłaszcza podobają mi się lekcje historii(…) mam nadzieję, że 

[liceum] będzie trzymać obecny poziom.  

Jerzy P. 

 

CLXIII LO to placówka do której się dostałem. Szkoła ta była moim pierwszym 

wyborem, nie było łatwo się do niej dostać, ponieważ było wielu chętnych na jedno 

miejsce(…) mieszkam w okolicy, więc mam blisko do szkoły, co pozwala mi być 

wyspanym i dobrze przygotowanym na lekcje. Atmosfera, jaka panuje na lekcjach i 

przerwach jest wspaniała, taka jaką zapamiętałem z gimnazjum. Nauczyciele są mili i 
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potrafią w ciekawy sposób nauczać, zwłaszcza jestem zadowolony z lekcji 

matematyki.  

Mateusz S. 

 

…cieszę się, że tu jestem, tu się uczę. Marzyłem o tym od pierwszego razu , kiedy tu 

się pojawiłem w dniu otwartym. Zachwycili mnie ludzie, nauczyciele, którzy w krótkim 

czasie pokazali, że ta szkoła będzie naprawdę fajnym miejscem, aby rozwijać swoje 

umiejętności i przygotować się do dalszego życia, do studiów, na które każdy młody 

człowiek w moim wieku chciałby się dostać. 

Teraz minął miesiąc, od kiedy rozpocząłem naukę i to, o czym myślałem wcześniej , 

już się potwierdziło, warto tu się dostać. Nauczyciele są otwarci, traktują nas prawie 

jak dorosłych, co powoduje, że nam uczniom zależy, aby się starać i pokazać z jak 

najlepszej strony (…) Cieszę się, że dostałem się do klasy matematyczno-

geograficznej, dzięki której mogę rozwijać swoje zainteresowania na przykład na 

robotyce, która bardzo mnie interesuje (…). Dużym atutem jest możliwość nauki         

j.hiszpańskiego. W planie mamy kilkudniową wycieczkę zagraniczną, w której chętnie 

wezmę udział.  

Minusem są hałaśliwi uczniowie młodszych klas, ale jakoś trzeba do tego 

przywyknąć, nie wszystko może być idealne.   

Filip T. 

 

Wadą szkoły jest jej połączenie 

ze szkołą podstawową, gdyż 

zachowanie dzieci jest strasznie 

głośne i nieodpowiednie. Wadą 

jest możliwość używania  

telefonów tylko w sekcji 

przeznaczonej tylko dla 

licealistów.  

Pomijając te parę punktów szkoła 

jest super. Nauczyciele są 

sympatyczni i pomocni, choć wymagający (…) Zaletą szkoły jest wyposażenie w 

sprzęt sportowy i nagłaśniający (daje to możliwość puszczania muzyki relaksacyjnej 

na przerwach). Kolejnym plusem są obiady Składają się z dwóch dań i są bardzo 

smaczne (…) 

To liceum nie było moim pierwszym wyborem, lecz teraz nie zmieniłbym go na żadne 

inne .  

Aleksander S.   

 

CLXIII LO, które zostało utworzone w Wesołej jest dla mnie bardzo ważnym 

wydarzeniem. Pamiętam, jak trwały rozmowy dotyczące utworzenia naszej  szkoły , 

konsultacje społeczne i długo oczekiwany finał w postaci pozytywnej informacji o jej 
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utworzeniu, pamiętam moją radość, kiedy dostałem się wraz z bratem do CLXIII LO 

(…) Dla mnie równie ważne jak dobry poziom edukacji jest przyjazne środowisko, w 

którym dobrze się czuję , a to wszystko można znaleźć w CLXIII LO. 

Dzięki temu, że są tylko cztery klasy nie odczuwam zjawiska przeludnienia (…) Moi 

znajomi opowiadają o dużym ścisku na przerwach i braku możliwości znalezienia 

pustej przestrzeni, u nas tego nie ma.  Dzięki bliskości domu nie tracę czasu na 

dojazdy, jestem wyspany i przygotowany do nauki, a jej poziom oceniam jako wysoki, 

szczególnie zajęcia z matematyki. 

Bartosz L. 

Jesteśmy najstarszym rocznikiem w szkole, ponadto jedynymi licealistami, dzięki 

czemu czujemy się wyróżnieni przez pedagogów, ponieważ traktują nas prawie jak 

dorosłych ludzi, a nie jak dzieci. (…) W mojej opinii dobrze byłoby, gdybyśmy mogli 

korzystać na długich przerwach z hali sportowej (…)  

Maksym K  

Szkoła w pierwszym miesiącu nauki ma plusy i minusy, natomiast jeśli będzie dalej 

się tak dynamicznie rozwijać, za kilka lat może stać się jednym z najlepszych liceów 

w Warszawie. 

Julia Ś. 

….plusem jest jednozmianowość. Nie musimy zaczynać lekcji o 13.40, a  kończyć o 

18.40, jak w wielu warszawskich szkołach. Maksymalnie kończymy lekcje o  godz. 

15.30, możemy w spokoju wrócić do domu, odrobić lekcje, a potem mamy wolny 

czas na zajęcia dodatkowe takie jak uczniowski klub sportowy prowadzony w naszej 

szkole. 

Stanisław W. 

Wybrałam tę szkołę z myślą, że będę w 

jakiś sposób wpływała na jej rozwój. To 

się sprawdziło. Już po miesiącu 

przeprowadzone zostały wybory do 

samorządu. Przedstawiono dużo 

ciekawych pomysłów, które mam 

nadzieję, zostaną wcielone w życie. 

(…) Jednym z plusów są nauczyciele. 

Są mili, dobrze tłumaczą (…) Traktują 

nas, jak dorosłych. Na lekcjach 

rozważamy poważne tematy, a czasami żartujemy. 

 Mariia M. 

W liceum nr CLXIII (…) czuję się bardzo dobrze. Profesorowie (…) prowadzą lekcje z 

pasją i zaangażowaniem. Uczniowie są mili i pomocni. W szkole znalazłam swoją 

paczkę przyjaciół. Rzeczą, jaka mi nie odpowiada, jest wąski zakres profili. 

Prawdopodobnie jest to uzasadnione tym, że szkoła jest nowa (jest to jej debiutancki 

rok).Do liceum przeniosłam się na początku roku. (…) Spodziewałam się, że 
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nauczyciele będą bazować na znajomości mnie z gimnazjum. Myliłam się, zaczęłam 

z czystą kartą.” 

Wiktoria M.  

Plusem  są wszyscy pracownicy SP 385 – Panie woźne i Panowie dozorcy, którzy są 

chętni do dyskutowania i pomocy (…) Atmosfera, którą tworzymy i to jak jesteśmy 

zintegrowani (…) powoduje, że nikt praktycznie nie siedzi samotnie (…) Moja decyzja 

o przeniesieniu się do tej szkoły była jednym z lepszych wyborów w moim życiu. 

Łukasz P.  

Podoba mi się, że nie musimy nosić niewygodnych mundurków, a zamiast tego 

mamy możliwość noszenia koszulek z nazwą szkoły (…) 

 Szkoła do której chciałam chodzić to taka, gdzie nie musiałabym bać się kolejnej 

lekcji (…) taka, w której mogłabym się śmiało pytać i dostawałabym wyczerpujące 

odpowiedzi. To liceum takie jest. 

 Oliwia P. 

Nasza szkoła jest połączona ze szkołą podstawową… Nastolatkom przeszkadzają 

młodsze klasy, które często biegają po korytarzu, mimo próśb nauczycieli (…) na 

szczęście dla licealistów została wydzielona strefa, w której dzieci nie przebywają . 

Panuje tam cisza, można odpocząć i przygotować się do lekcji. Tutaj podziwiam 

panią Dyrektor, że udało jej się znaleźć strefę wolną od krzyczących dzieci.  

Magda A.  

Składając papiery do tej szkoły spodziewałem się bardzo fajnych nauczycieli, miłej 

atmosfery, oraz spokojnych przerw. Niektóre z tych rzeczy się sprawdziły. Została 

wydzielona strefa dla liceum (…), z większością nauczycieli można się dogadać, 

…natomiast niektórzy nauczyciele (…) tak jakby się przestawili, że to jest liceum, 

więc muszą zadawać nam dużo pracy domowej i robić kartkówki (…) 

Ale mimo niektórych rzeczy, które mi 

się nie podobają, cieszę się bardzo, 

że dostałem się do tej szkoły i nie 

zmieniłbym jej. Chciałbym, aby, gdy 

zostanie już wybrany przewodniczący 

samorządu,  postarał się zrobić dla 

nas udogodnienia jak np. te sofy w 

strefie rekreacyjnej. 

Michał G.   

Moi koledzy opowiadali mi, że mają 

po 13 klas pierwszych, co prowadzi do strasznego bałaganu, a ich plan wygląda tak, 

że zaczynają o 7-ej  i kończą o 12-tej albo zaczynają o 12-ej  i kończą o 19-tej . (…)  

Oskar F. 

Szkoła, w  której obecnie się uczę daje dużo pozytywnej energii. Czuć wsparcie 

i nieograniczoną pomoc od nauczycieli i uczniów. (…) podobają mi się zajęcia 

dodatkowe. Chodzę na tzw fakultety z w-fu, na których robimy ćwiczenia 

relaksacyjne i rekreacyjne , uczestniczę także w etyce, a także na robotykę dla 
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chętnych z klasy humanistycznej. (…) ostatnio usłyszałam o działalności gazetki 

szkolnej … 

Weronika K.  

 

Niektórym podoba się to, że mogą tworzyć coś od początku. (…) Ja osobiście lubię 

aktualny skład nauczycieli, dlatego że posiadają duży zakres wiedzy wydają się lubić 

to, co robią. 

Ola Ś. 

W starej szkole było w miarę w porządku, więc się czuję przyjemnie chodząc po 

znanych miejscach. 

Bartek B. 

Szkolna biblioteka ma wiele ciekawych książek i lektur, a także można w niej 

spędzać czas, by nacieszyć się panującym tam spokojem (…) Zależało mi bardzo na 

tym, by przekonać się do matematyki i historii(…) Szczęśliwie dla mnie okazało się , 

że od wszystkich przedmiotów mam bardzo wyrozumiałych i spieszących z pomocą 

nauczycieli. Cieszę się z mojego wyboru i dostania się do tego liceum.  

Kinga K. 

Dorośli wciąż powtarzali, że liceum to nie żarty i po miesiącu nauki stwierdzam, że 

mieli rację. Szkoła choć wymagająca jest bardzo intrygująca (…) Nigdy nie byłam 

orłem z historii czy matmy, natomiast teraz prawie wszystko pamiętam z lekcji. (…) 

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania CLXIII LO należą się 

ogromne podziękowania za stworzenie tak dobrej i sympatycznej szkoły. (…) Wasza 

praca nie pójdzie na marne.  

Marta D.  

…nie mogę mieć poprawnie 

wykształconej opinii na temat 

mojego liceum, ponieważ brak 

mi punktu odniesienia 

Wszystko jest zwyczajnie „w 

porządku”. (…)  Sposób 

nauczania? W porządku (…) 

Nauczyciele? W porządku (…) 

Organizacja? W porządku (…) 

Poziom nauczania W porządku 

(…) Może trochę zbytni nacisk 

na przedmioty humanistyczne 

w klasie matematycznej, ale jest to głównie wina systemu, który nakazuje pisanie 

matury z tychże przedmiotów …  

Roch B 

Na każdym etapie nauki są zarówno plusy – poznawanie ludzi, wspólne spotkania… 

jak i minusy - z każdym rokiem jest coraz więcej nauki, większa odpowiedzialność, by 

wyrosnąć na mądrego człowieka… 
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 Kacper R. 

…dużą zaletą w naszej szkole są nauczyciele, którzy są skłonni do pomocy uczniom. 

Jeśli ma ktoś problem z czymś, może bez problemu zgłosić się po pomoc (…) 

następnym pozytywnym aspektem naszej szkoły jest jej położenie. Znajduje się w 

spokojnej okolicy z czystszym powietrzem, niż w innych częściach Warszawy z 

powodu zalesienia tej okolicy. Dzięki temu w-fy na dworze (…) są dobre dla zdrowia 

uczniów (…)Niestety nasza szkoła nie jest pozbawiona wad, Główną wadą jest brak 

sklepiku/automatu z jedzeniem i napojami . Można to naprawić w bardzo łatwy 

sposób umieszczając automat w naszej szkole .  

Tomasz B. 

Wnętrze szkoły prezentuje się bardzo ciekawie. Wejście licealne jest oddzielone od 

młodszych klas. Wchodzi się do dużej przestrzeni, gdzie znajdują się szafki, a także 

ławki, ponieważ liceum może tam spędzać przerwy. Jest tam zazwyczaj cicho i 

spokojnie, więc jak dla mnie to idealne miejsce na odpoczynek (…) szatnie do 

przebierania i łazienki są czyste i schludne, co jest bardzo pozytywne. Nauczyciele, 

jak dotąd,  sprawiają miłe wrażenie, wiadomo nie każdy przedmiot podchodzi 

każdemu, ale bardzo się cieszę, że przedmioty, które w drugiej klasie mam zamiar 

rozszerzać są prowadzone zrozumiale i ciekawie.  

Melania S. 
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Trzy słowa o wycieczce integracyjnej… 

Na początku nie byłem zachwycony, ale z minuty na minutę, kiedy pojawiały się 

pierwsze zadania coraz bardziej podobał mi się pomysł wycieczki integracyjnej . 

Mogliśmy na niej przypomnieć sobie między innymi RKO czyli resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej, a także dowiedzieć się jak wyciągać osoby z samochodu po 

wypadku, Moim zdaniem najciekawsze były ćwiczenia survivalowe – rozpalanie 

ognia z użyciem krzemienia, strzelanie z łuku i karabinków ASG.  

Przez całą pięciogodzinną wycieczkę pieczę nad nami miało kilku opiekunów, na 

czele których stał „diabeł”. 

Uważam, że były to ciekawe i dobrze zorganizowane zajęcia grupowe, które 

pozwoliły nawiązać nam dobre relacje i współpracę. Pomysł ich organizacji oceniam 

pozytywnie i sądzę, że  powinien być praktykowany we wszystkich klasach 

pierwszych.  

Dziękuję za zaangażowanie i organizację osobom, które podjęły się przygotowania 

tej wycieczki  integracyjnej. Bartosz L 

 

 

. 
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Od pierwszych dni istnienia  LO CLXIII  czekali na samorząd uczniowie, nauczyciele 

i dyrektor. Samorząd to reprezentacja uczniów, a w naszym liceum uczniowie mają 

mieć istotny wpływ na funkcjonowanie szkoły. 27 września  2019 roku odbyło się 

spotkanie całej licealnej społeczności, podczas którego zaprezentowali swój program 

kandydaci do prezydium samorządu. Pojawiło się wiele pomysłów i propozycji na to, 

by w liceum kwitło życie kulturalne, sportowe, wolontariackie itp. Kolejne propozycje 

były odbierane przez młodzież entuzjastycznie, co było znakiem, że kandydaci 

uważnie analizują potrzeby koleżanek i kolegów. Pierwsze wybory do Samorządu 

Uczniów w LO CLXIII odbyły się 4 października 2019r. 

Oto wyłoniony skład prezydium : 

Michał Tkacz 1b   

Jakub Szlage 1d   

Łukasz Pszczółkowski 1b   

Natalia Sysiak 1d 

Zuzanna Rosiak 1a 

Aleksandra Wiśniewska 1a 
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Jednym z postulatów zgłaszanych przez młodzież  naszej szkoły była 

organizacja projektów edukacyjnych i zapraszanie gości reprezentujących różne 

profesje.  

Zajęcia  zorganizowane w piątek  - 4 października 2019r - to próba odpowiedzi 

na te oczekiwania.  

W naszym liceum zagościli współpracownicy warszawskiego Muzeum Sztuki  

Nowoczesnej - organizatorzy miejskiego wydarzenia pt . „Warszawski Festiwal 

Młodych 2019”.   

Na program spotkania złożyły się: pokaz filmu BBC o sztuce P.Picassa 
pokazujący ewolucję twórczą artysty i okoliczności powstania jego najsłynniejszego 
dzieła pt. „Guernica” znanego jako głośny manifest antywojenny, wykład o polskiej 
sztuce antyfaszystowskiej ilustrowany prezentacją wybranych dzieł oraz pokaz 
zdjęć obrazujących  V Światowy Festiwal Młodzieży z  1955, który odbył się w 
Warszawie w celu stworzenia możliwości do nawiązania kontaktu, a także 
zawiązania przyjaźni młodych z całego świata.  

Nasze liceum  jako gospodarz przedsięwzięcia nawiązując do tradycji 
światowych festiwali młodzieży zaprosiło kolegów z klas VIII wesołowskich 
szkół. Oprócz znanych z korytarza kolegów ze SP 385 w tym dniu odwiedzili nas też 
uczniowie ze SP nr  172, 173 i 353. Była  to dla wielu licealistów okazja do spotkania 
z młodszymi kolegami ze swoich byłych szkół  i podzielenia się nowymi 
doświadczeniami. Dla wielu rozmawiających przerwa okazała się za krótka. 

Na koniec dnia chętni uczestniczyli w eksperymentalnych warsztatach z 
zakresu kopiowania dzieł sztuki. 

 Z pewnością uwagę absolutnie wszystkich uczestników spotkania przykuła 
oryginalna dekoracja, którą  stanowiły dwa nowatorskie dzieła inspirowane 
obrazem „Guernica” wykonane  pod kierunkiem nauczyciela plastyki w naszym 
liceum -  p. M. Rybnikow -  przez klasę Ic i Id jako olbrzymie…puzzle. 
 
Obejrzyjcie je sami !   
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Zbadałyśmy nastroje uczniów klas licealnych. Wyniki pozytywnie zaskakują - 

wszystko wskazuje na to, że utworzenie nowego liceum w Wesołej było 

strzałem w dziesiątkę. 

 Minął pierwszy miesiąc funkcjonowania 163 Liceum Ogólnokształcącego w 

dzielnicy Wesoła. Utworzenie placówki nie było proste, zwłaszcza że samodzielny 

budynek, w którym będzie mieścić się szkoła, jest w trakcie budowy. Przez jakiś czas 

liceum będzie korzystać z gościnności Szkoły Podstawowej nr 385 i dzielić 

przestrzeń z młodszymi klasami. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jakie opinie na 

temat LO mają uczniowie.  

 Podczas rozmów z licealistami najczęściej padały stwierdzenia, że w nowej 

szkole szybko udało się nawiązać wiele przyjaźni, a sposób nauczania i podejście 

pedagogów do uczniów są bardzo dobre. Wiele osób podkreślało, że czuje się w 

szkole swobodnie i komfortowo. Wrażenie przytłoczenia, czy ciągłych ograniczeń jest 

większości obce. Zdaniem wielu uczniów na uwagę zasługuje zaangażowanie 

wychowawców i nauczycieli w życie społeczności szkolnej. Spotkaliśmy się z 

niewielką liczbą negatywnych głosów, że otoczenie i klimat panujący w liceum nie 

jest zadowalający. 

 Większość z ankietowanych chodziła wcześniej do szkoły nr 385                                 

i zdecydowała się tu pozostać na kolejne lata nauki. Istnieje także niemała grupa 

uczniów, która codziennie dojeżdża na Klimatyczną z dalszych miejscowości.  

Weronika Kowalczyk, Oliwia Skukowska, klasa 1 C 
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 Jesteśmy klasą humanistyczną. Łączy nas zapał do nauki języka polskiego i 
historii. Naszym wychowawcą jest pani profesor Barbara Nowak – najlepszy 
nauczyciel matematyki w CLXIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie:) Klasa 
liczy 31 osób i aż dwadzieścioro z nas uczęszczało do Gimnazjum nr 119. 
Czternaścioro z nas, mimo korków i innych niedogodności, zdecydowało się na 
dojazdy do nowego wesołowskiego liceum. 
 
 Mimo, że znamy się niedługo, jesteśmy dobrze zintegrowaną klasą. Wspomógł 
to wrześniowy wyjazd do zaprzyjaźnionego Klubu Sportowego Zakręt, gdzie 
uczestniczyliśmy w zawodach sportowych i ciekawych warsztatach z pierwszej 
pomocy. Ponadto łączą nas wspólne pasje i zainteresowania, wśród których znajdują 
się sport, wszelkiego rodzaju literatura, a przede wszystkim podróże. Wszyscy 
uczęszczamy na fakultatywne zajęcia z WF-u, na których wedle własnych upodobań 
deklarujemy, jaką dyscyplinę sportową będziemy uprawiać. Bardzo cieszymy się, że 
nasi wuefiści zaproponowali nam tak ciekawą formę spędzania czasu na zajęciach. 
 
 W ostatnich dniach otrzymaliśmy również reprezentacyjne koszulki szkolne z 
nowym logo naszego liceum, którego autorem jest jeden z uczniów klasy Ib. Mimo, 
że wyboru ich koloru nie dokonywaliśmy sami, toczyliśmy na przerwach burzliwe 
dyskusje, jaka barwa byłaby najlepsza. Ostatecznie stwierdziliśmy, że powinny być 
czarne, gdyż jest to uniwersalny kolor pasujący do wszystkiego. Jakby na nasze 
życzenie takie właśnie są. 
 
 4 października jako licealiści byliśmy gospodarzami Warszawskiego Festiwalu 
Młodych. Było to bardzo interesujące wydarzenie kulturalne, na którym doświadczeni 
artyści i znawcy sztuki analizowali z nami wybitne dzieła Pabla Picassa oraz 
archiwalne zdjęcia Warszawy. Nasza klasa została na tym polu szczególnie 
wyróżniona, ponieważ wybrano nas do przyjmowania gości przybywających do 
naszej szkoły na to wyjątkowe wydarzenie. Jesteśmy z tego powodu bardzo 
zadowoleni i cieszymy się, że grono pedagogiczne postanowiło nas tak docenić. 
 
 Za nami już pierwszy miesiąc nauki w nowej szkole. Mam nadzieję, że mimo 
większych wymagań niż w gimnazjum, wszyscy uczniowie bez problemu przystosują 
się do licealnego trybu pracy i szybko przywykną do wyższych standardów. Życzę 
owocnej pracy na cały rok szkolny 2019/2020 wszystkim uczniom, nauczycielom i 
pracownikom liceum. 

                                                                                                                   Szymon Martuś 

przewodniczący klasy Ia 
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Skład i opracowanie gazetki : Zuzanna Rosiak 1A oraz Weronika Kowalczyk 1C 

pod opieką Pani Anny  Grzymkowskiej. 


