
LXIII Liceum przy Hirszfelda 11 jest niezwykłym miejscem, w którym miały miejsca  wydarzenia 

codzienne i niecodzienne. To przestrzeń rozwoju umysłowego, kulturowego. Tu działały i nadal 

działają jednostki nietuzinkowe potrafiące swoim zapałem, kreatywnością i wrażliwością pobudzić 

innych do pracy. Kossuth ma swoistą atmosferę, która jest mieszaniną życzliwości, ciepła.  

Jednocześnie rozbudza w uczniach, nauczycielach i rodzicach potrzebę działania na rzecz drugiego 

człowieka. Stymuluje do rozwoju, zachęca do nauki, wytycza drogę do pokonania, pokazuje cele do 

zdobycia. Tu nikt się nie nudzi. Z chęcią uczestniczy w zajęciach, projektach, w spotkaniach                    

z ciekawymi ludźmi.  

W ciągu dwudziestu sześciu lat istnienia LXIII LO im. Lajosa Kossutha miało miejsce wiele ważnych 

działań, których uczestnikami i współtwórcami była społeczność szkolna. 

Jednym z nich jest Szkolna Internetowa Gra Giełdowa organizowana przez Fundację Edukacji Rynku 

Kapitałowego i Giełdę Papierów Wartościowych oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 

Wzięliśmy w niej udział już dziesięć razy.  Celem projektu jest nauczenie młodych ludzi, jak działa 

rynek kapitałowy i jak inwestować na giełdzie. W XI edycji Gry wzięło udział 6136 zespołów z 800 

szkół. Drużyna uczniów naszej szkoły zajęła 15 miejsce w kraju!  

 

 

Dużym zainteresowaniem w naszej szkole cieszy się udział w Dniu Przedsiębiorczości, 

organizowanym we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Inicjatywa ta jest 

wspierana przez  Kancelarię Prezydenta RP, Amerykańską Izbą Handlową w Polsce, Polską 

Konfederacją Pracodawców Prywatnych i Business Centre Club. „Dzień przedsiębiorczości” to projekt 

sprzyjający podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi 

edukacyjnej i zawodowej. 

Co roku obchodzony jest także Dzień Patrona. Ma on różny przebieg.  Młodzież pod kierunkiem 

profesor Doroty Myśliwskiej przygotowała spektakl pt. „Elekcja Stefana Batorego”. Uczniowie wcielili 

się w postaci polskiej szlachty, która w dniu 8 listopada 1575 roku rozpoczęła obrady Sejmu 

Elekcyjnego. W 19. rocznicę nadania LXIII Liceum imienia bohatera narodów: polskiego i 

węgierskiego – Lajosa Kossutha uroczystość miała charakter wyjątkowy. Przybyli na nią, m. in.:         

dr Ivan Gyurcsik – ambasador Republiki Węgierskiej; dr Imre Molnar – attaché kulturalny 

Ambasady Republiki Węgierskiej; W czasie uroczystości mówiono o historii Polski i Węgier, 

niezwykłej przyjaźni obu narodów i wspólnej przyszłości.  

Związki naszego liceum z Węgrami zacieśniane są przez zapraszanych gości. Odbyło się 

m.in. spotkanie z panem Grzegorzem Łubczykiem, dyplomatą, w latach 1997-2001 

ambasadorem RP w Budapeszcie. W trakcie spotkania Pan ambasador bardzo ciekawie 

opowiadał o wyjątkowej przyjaźni Henryka Sławika (byłego powstańca śląskiego, założyciela 



polskiej szkoły dla dzieci uchodźców na Węgrzech, za swoją działalność zamordowanego w 

niemieckim obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen) oraz Jozsefa Antalla (Ministra 

Spraw Wewnętrznych na Węgrzech). Spotkanie pokazało młodzieży, przed jak trudnymi 

wyborami stawali ludzie w czasach wojennych i powojennych oraz co to znaczy być 

przyzwoitym człowiekiem. W tym roku nasza młodzież uczestniczyła w odsłonięciu pomnika 

Henryka Sławika w Warszawie w Dolince Szwajcarskiej.   

 

W październiku  2016r. w 60. Rocznicę rewolucji na Węgrzech przeprowadzono szereg zajęć 

przybliżających węgierski październik 56, m.in. zwiedziliśmy wystawę okolicznościową 

przygotowaną przez Instytut Kultury Węgierskiej i Instytut Pamięci Narodowej. Oglądaliśmy filmy i 

kroniki nawiązujące do wydarzeń sprzed 60 laty oraz uczestniczyliśmy w wykładach. Uczniowie 

wykonali prace plastyczne. Zwieńczeniem projektu była wizyta w naszej szkole byłego ambasadora 

Węgier-pana Akosa Engelmayera, który brał udział w  Rewolucji Węgierskiej w 1956r. Minutą ciszy 

uczciliśmy ofiary tamtych krwawych i dramatycznych dni. Młodzież miała okazję wysłuchać bardzo 

osobistej relacji świadka historii, zadać pytania. Naszym gościem był również Atache Ambasady 

Węgierskiej  pan Zeold Zsombor, który uroczyście otworzył wystawę pt. ,,Wspólne rozdziały historii 

Polski i Węgier.” udostępnionej czasowo naszej szkole  przez Ambasadę.  

 

Pamięć o przeszłości jest niezmiernie istotna, gdyż to właśnie ona buduje naszą tożsamość. Dlatego 

tak dużą wagę przywiązuje się w naszej szkole do uroczystości poświęconych ważnym wydarzeniom 

historycznym. Z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej przygotowano inscenizację 

historyczną poświęconą prezydentowi Warszawy Stefanowi Starzyńskiemu. Bardzo cenna i ważna dla 

poszerzania wiedzy okazała się również współpraca z IPN- em. Nasi uczniowie, razem z profesor 

Dorotą Myśliwską, uczestniczą w wielu wykładach, wystawach i warsztatach organizowanych w IPN – 

Przystanek Historia. Wybitni historycy prowadzą w szkole lekcje poświęcone najnowszej historii (np. 

lekcje z historii PRL-u, warsztaty poświęcone wydarzeniom marca 1968 roku, Polakom internowanym 

na Litwie w latach 1939-40).  



Obchodziliśmy także 70. rocznicę Powstania Warszawskiego. Wśród gości honorowych znalazły się 

byłe więźniarki obozu Ravensbruck, a także: naczelnik Wydziału Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy 

Ursynów Pani Mirosława Żurawska, dyrektor Muzeum Więzienia „Pawiak” Pani Joanna Gierczyńska, 

prezes Fundacji „Kluboteki Dojrzałego Człowieka” Pani Magdalena Dąbrowska oraz edukator IPN – 

„Przystanek Historia” Pani Anna Klimowicz. Uczniowie przybliżyli zebranym w Multikinie historię 

Powstania Warszawskiego. W poruszający sposób wykonano piosenki niezmiennie kojarzące się z 

powstaniem i naszą stolicą – „Warszawo ma” czy „Warszawskie dzieci”. Centralnym punktem 

uroczystości była projekcja filmu „Miasto 44” w reżyserii Jana Komasy poprzedzona wystąpieniem 

krytyka filmowego Pana Andrzeja Bukowieckiego. 

Organizowane są także spotkania z ważnymi postaciami polskiej historii. W związku z 30 rocznicą 

wprowadzenia stanu wojennego gościł u nas Henryk Wujec z małżonką – polityk, działacz opozycji w 

czasach PRL, doradca prezydenta ds. społecznych, poseł na sejm X, I, II i III (Unia Wolności) kadencji. 

Był współzałożycielem Wolnych Związków Zawodowych, członkiem NSZZ „Solidarności”; 

internowany, więziony, brał udział w obradach Okrągłego Stołu.  W tym roku gościliśmy ministra 

Janusza Onyszkiewicza, który przybliżył nam wprowadzenie stanu wojennego. Ponadto naszymi 

gośćmi byli prof. Jerzy Eisler, prof. Władysław Bartoszewski, prof. Jerzy Stępień, a także Zbigniew 

Boniek. 

 

W czasie spotkania goście opowiadają o swoich doświadczeniach, komentują  aktualną sytuację 

polityczną w kraju i zachęcają uczniów do aktywności obywatelskiej. Takie spotkania pokazują 

młodym ludziom, jak może przejawiać się patriotyzm i co to znaczy być przyzwoitym człowiekiem. Nic 

tak dobrze nie działa, jak przykład a nie tylko teoria.  



W Kossucie organizowane są liczne konkursy, które dają możliwość naszym uczniom prezentowania 

swoich talentów i rozwijania dzięki nim umiejętności niemieszczących się w ramach przedmiotów 

szkolnych. Każdy znajdzie coś dla siebie! Nasze liceum we współpracy z Galerią Działań SMB Imielin 

organizuje konkurs poetycki i filmowy pt. „Ja i świat wokół mnie”. Ma na celu zachęcenie młodzieży 

do aktywności twórczej, do ciekawego wykorzystania urządzeń multimedialnych, a także lepszego 

poznania środowiska społeczno-kulturalnego i historycznego. Miłośnicy poezji co roku biorą dział i 

zdobywają nagrody w Międzyszkolnym Konkursie Literackim organizowanym przez LXX Liceum im. 

Aleksandra Kamińskiego. Dużą popularnością cieszy się również Ogólnopolski konkurs recytatorski 

poezji i prozy Aleksandra Puszkina „Puszkiniada”, jak również Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 

Literatury Polskiej w Językach Obcych „Odpowiednie dać obce słowo”. Uczennice naszej szkoły 

zajęły II miejsce w tym konkursie w marcu 2015 roku.  

Oprócz licznych konkursów w LXIII Liceum duży nacisk kładzie się na zajęcia warsztatowe, 

laboratoria, projekty, które są organizowane poza szkołą. Są urozmaiceniem codziennej edukacji, 

pozwalają wyjść poza tradycyjne lekcje. Nauczyciele z bogatej oferty wybierają dla swoich 

podopiecznych to, co najlepsze, np. warsztaty „Informatyka Plus” organizowane przez Warszawską 

Wyższą Szkołę Informatyki we współpracy z UE. Zajęcia obejmowały wykład pt. „Cyfrowa synteza 

fotorealistycznych obrazów w środowisku 3D” oraz laboratorium; warsztaty sztuki współczesnej 

odbywających się w ramach cyklu „Terytoria sztuki współczesnej”; wykłady, np.  „Arabska Wiosna 

Ludów” organizowanych przez studentów Prawa i stosunków międzynarodowych Uczelni 

Łazarskiego. Klasy o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyły w zajęciach w Laboratorium ALAB, 

gdzie oglądali profesjonalny sprzęt badawczy oraz zapoznawali się z metodami wykrywania różnego 

typu patogenów.  

Samorząd szkolny organizuje w szkole sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co roku, bez 

względu na pogodę, uczniowie naszej szkoły, a także okolicznych gimnazjów i liceów, jako 

wolontariusze zbierają pokaźne kwoty, wspierając w ten sposób tę niezwykłą akcję. Z innych inicjatyw 

warto wspomnieć o akcji honorowego oddawania krwi oraz o Marszu Różowej Wstążki. Od 2007 

roku, z inicjatywy szkolnego Wolontariatu, nasi uczniowie aktywnie włączają się w akcję 

profilaktyczną, której celem jest walka z rakiem piersi oraz jako wolontariusze w charytatywnym 

spacerze ECCO Walkathon. Uczniowie naszej szkoły wzięli także udział w akcji społeczno-edukacyjnej 

„Żonkile” zorganizowanej z okazji 72. rocznicy powstania w Getcie Warszawskim.  

Szkolny Klub Wolontariatu Fundacji „Świat na tak” w LXIII Liceum Ogólnokształcącym działa od 10 

lat.  

Od momentu powstania klubu, 

uczniowie uczestniczą w wielu 

akcjach prowadzonych przez 

Fundację. Są one wpisane do 

kalendarza wydarzeń w LXIII 

Liceum im. Lajosa Kossutha. 

Każdego roku zbieramy dla 

Fundacji „grosiki”, by 

przeznaczyć je na zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego. Ostatnio 



włączyliśmy się w akcję zbiórki plastikowych nakrętek do butelek na zakup wózka inwalidzkiego dla 

chorej dziewczynki. Wolontariusze pomagają również w organizowaniu „Balu dla 

niepełnosprawnych” młodych ludzi mieszkających w Warszawie. Spotykają się również z członkami 

innych klubów na konferencjach lub piknikach organizowanych przez Fundację. 

 

Było i jest... 

Wiele form z tych pierwszych lat LXIII Liceum 

Ogólnokształcącego pozostało do dziś. Od  12 listopada 

1990 roku corocznie prezentowany jest spektakl 

ZADUSZKI POETYCKIE. Najpierw była to forma 

popularyzacji twórczości młodych, niepokornych, 

tragicznie zmarłych poetów, wtedy jeszcze nieobecnych 

w podręcznikach i na szkolnych akademiach. Bohaterami 

pierwszego wieczornego zaduszkowego spektaklu stali 

się Edward Stachura, Ryszard Miliczewski-Bruno, Andrzej 

Bursa, Rafał Wojaczek, Halina Poświatowska. Szkolna 

piwnica (dziś jest tam siłownia)  okazała się miejscem 

przyjaznym poezji i ciekawej scenografii. To w niej aż do 

1995. roku odbywały się nie tylko zaduszkowe wieczory, 

ale też wiele innych spektakli, spotkań (m.in.                      

z Wojciechem Pszoniakiem i Andrzejem Romanem w 

1993 roku). 

Od 1990 roku minęło wiele lat. A Zaduszki Poetyckie w Kossucie trwają niezmiennie. Pokazaliśmy 

między innymi: „Naukę chodzenia” według poezji Andrzeja Bursy, „Spoon River” według Edgara Lee 

Mastersa, „Pana Cogito” według tekstów Zbigniewa Herberta, „Przychodzimy, odchodzimy...”             

z tekstami poetów skupionych wokół krakowskiej Piwnicy pod Baranami, „Tunel” – ostatnie wiersze 

Jacka Kaczmarskiego, wiersze Ryszarda Kapuścińskiego, a także tych znanych niegdyś, dziś niemal 

nieznanych Cummingsa, Kazimierza Ratonia, Władysława Broniewskiego, Bolesława Leśmiana. To, co 

łączy te spektakle, to temat: ŻYCIE – MIŁOŚĆ – ŚMIERĆ. 

W 1993 roku rozpoczęła się nasza współpraca z Domem Sztuki na Ursynowie, która trwa do dziś.  

W styczniu 1994 roku uczniowie klas czwartych uczestniczyli w I Seminarium Filmowym dla  

Maturzystów LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha zorganizowanym dzięki pomocy 

Domu Sztuki i Filmoteki Narodowej. Tegoroczne seminarium odbywa się w dniach 16-20 stycznia. 

Celem każdej edycji tygodniowego seminarium jest synteza wiedzy (a często jej uzupełnienie)              

o  historii XX wieku, historii kultury i wiedzy o społeczeństwie. To także swoista szkoła patrzenia, 

świadomego, krytycznego odbioru przekazu audiowizualnego, interpretowania i przeżywania, 

dostrzegania wartości etycznych i estetycznych. Seminarium Filmowe to także znakomici 

wykładowcy: filmoznawcy, historycy literatury, krytycy literaccy i filmowi, twórcy sztuki filmowej, 

socjologowie, historycy. A byli to m. in.: Jerzy Płażewski, Andrzej Kołodyński, Leon Bukowiecki, prof. 

Janina Bocheńska-Kołodyńska, Krzysztof Zanussi, Maciej Drygas, Wiesław Zdort, Józef Gębski, prof. 

Andrzej Werner, redaktor Janusz Wróblewski, Andrzej Kawecki i oczywiście Grzegorz Pieńkowski oraz 



Andrzej Bukowiecki – współtwórcy każdej edycji, bez których na pewno seminarium nie byłoby tym, 

czym stało się dla setek jego uczestników, zwłaszcza że kiedyś była to jedyna taka forma edukacji 

humanistycznej w Warszawie. Od 2007. roku Seminarium Filmowe dla Maturzystów ma charakter 

międzyszkolny. Poza uczniami naszej szkoły uczestniczą w nim liczni maturzyści z klas kulturowych 

(humanistycznych) liceów warszawskich, a także zainteresowani tą formą  nauczyciele szkół 

ponadgimnazjalnych. Obecnie wznowiono działanie Edukacji filmowej dla klas I i II. 

 

Pod patronatem Fundacji Ja-Kobieta uczniowie LXIII LO brali udział w przedsięwzięciu 

„Mural- KL Ravensbruck”. Spotkania, w których uczestniczyły również więźniarki, odbywały 

się w budynku PAST-y. Uczniowie poznali tam m.in. dzieje tego gmachu, historię malowideł 

ściennych, uczestniczyli w warsztatach fotograficznych, projektowali murale. Spacerując po 

Warszawie, poznawali te, które już zostały wykonane w naszym mieście, m.in. na 

Muranowie. Spotkania pozwoliły poznać autorów murali, wśród nich artystkę, która 

wykonała pracę na murze naszej szkoły, Panią Annę Kołbiel. Oglądane malowidła ścienne, 

szczególnie praca zatytułowana „Kobiety Muranowa”, zainspirowały uczestników, aby w 

formie muralu upamiętnić więźniarki największego w Europie obozu koncentracyjnego dla 

kobiet. 

Od kilku lat tradycją naszej szkoły są spotkania młodzieży ze świadkami historii.  

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie brali udział w ogólnopolskim projekcie „Sprawiedliwi wśród 

Narodów Świata”. W naszej szkole odbyło się spotkanie z Panem Ryszardem Zielińskim, który podczas 

okupacji wraz z rodzicami udzielił schronienia 

żydowskiemu małżeństwu, ratując im w ten 

sposób życie. Młodzież, idąc śladami 

wspomnień, odnalazła miejsca, o których 

opowiadał  świadek historii. Efektem ich pracy 

stał się esej, wzbogacony o materiał 

ilustracyjny.  

W roku szkolnym 2014/2015 grupa uczniów 

zajęła III miejsce w V edycji projektu IPN „O 

tym nie można zapomnieć”. Nagrodzeni 

uczniowie w kwietniu 2016 r. wyjechali na 

uroczyste obchody rocznicowe na terenie 

dawnego obozu Ravensbruck.  

Szkolny Klub Rowerowy 

Dodatkową ofertą dla uczniów są wycieczki rowerowe nauczyciela WF w wolne od nauki soboty, w 

ramach Szkolnego Klubu Rowerowego. Wycieczki te aktywnie promują turystykę rowerową. Służą 

również poznawaniu interesujących miejsc związanych z historią Warszawy i jej okolic. Co roku szlak 

wycieczek wiedzie do ruin zamku książąt mazowieckich w Czersku, systematycznie rowerzyści z 

Kossutha jeżdżą nad Zalew Zegrzyński i do Puszczy Kampinoskiej. Tradycyjnie co roku w październiku 



grupa cyklistów uczestniczy w Palmirskim Zlocie Młodzieży, upamiętniającym walki o odzyskanie 

niepodległości. Zapalając znicze, oddają hołd poległym.  

W czasie wakacji letnich od trzech lat organizowane są też stacjonarne obozy rowerowe. Służą one 

zarówno aktywnemu wypoczynkowi jak i rozwijaniu wiedzy o przyrodzie, historii i geografii.  

 

Z inicjatywy naszego Liceum staliśmy się organizatorem pionierskiej imprezy rowerowej 

popularyzującej ideę współzawodnictwa sportowego. Otwarte Mistrzostwa Ursynowa w jeździe 

rowerem na orientację swoim zasięgiem wyszły już poza dzielnicę. 

Jedną z instytucji, z którą współpracujemy, jest Centrum Onkologii. Uczniowie klas przyrodniczych 

(dokładniej uczniowie klas II) biorą udział w warsztatach, które odbywają się w Zakładzie 

Mikrobiologii Klinicznej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, mieszczącym się 

przy ulicy Roentgena 5. Interesującym doświadczeniem była możliwość pracy na różnych 

mikroskopach. Dzięki warsztatom uczniowie mogli zapoznać się z głównym sprzętem używanym         

w światowej klasy pracowniach diagnostycznych oraz podstawowymi technikami badawczymi. Może 

ktoś z nich dzięki tym zajęciom odnalazł swoje przyszłe miejsce pracy.  

Od lat wyjeżdzamy z uczniami klas III na obóz chemiczny do Torunia. Przyszli maturzyści spędzają w 

laboratoriach Centrum Chemii w Małej 

Skali kilka dni. Są to dni wytężonej pracy 

eksperymentalnej, jednakże przebiegające 

w przyjaznym środowisku oraz pod 

profesjonalną opieką. W ramach obozu, 

poza laboratoriami, uczniowie zwiedzają 

Toruń – Stare i Nowe Miasto, Bulwar 

Filadelfijski oraz Dom Kopernika. Biorą 

udział w zajęciach tematycznie 

związanych z miastem. Mogą to być 

pokazy w Planetarium lub warsztaty w 



Muzeum Piernika, gdzie uczniowie, w atmosferze pełnej humoru i anegdot mogą przenieść się            

w zamierzchłe czasy, poznać tajniki wyrabiania ciasta piernikowego i upiec własne pierniki (bo 

przecież każdy chemik wiele mikstur i receptur znać musi).  

Prowadzimy sobotnie zajęcia dla maturzystów, na których sami wykonują doświadczenia 

chemiczne. Dzięki indywidualnie przeprowadzonym eksperymentom uczniowie łatwiej zapamiętują 

gamy barw odczynników oraz podstawowe przemiany chemiczne wymagane na egzaminie 

maturalnym.  

 

Obecnie: 

 napisaliśmy projekt wykorzystujący  fundusze UE – Właściwe kompetencje i umiejętności 

sukcesem na nowoczesnym rynku pracy, 

 stworzyliśmy programy w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych: Wolność od… 

Wolność q…, Wiem, co jem, Bryły wokół nas i we wszechświecie, Organizacja trzecich 

zawodów z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  w ”Nie bój się pomagać” dla 

uczniów ursynowskich szkól gimnazjalnych,  

 jesteśmy w trakcie przygotowywania oferty edukacyjnej na przyszły rok szkolny dotyczący 

klasy matematyczno – informatycznej pod patronatem Polsko -Japońskiej Akademii Technik 

Komputerowych, 

 rozpoczynamy realizację projektu z Budżetu Partycypacyjnego Mobilne Planetarium do 

pokazów astronomicznych dla dzieci i młodzieży Ursynowa, 

 zagospodarowujemy patio jako przyjazne miejsce do spędzania przerw szkolnych, 

 przeszliśmy do II etapu olimpiad przedmiotowych z języka angielskiego, języka rosyjskiego, 

biologii, 

 oferujemy od przyszłego roku szkolnego zajęcia wychowania fizycznego zgodnie                       

z zainteresowaniami uczniów klas pierwszych, m. in. lekcje pływania, piłki siatkowej, piłki 

ręcznej, piłki koszykowej itp.; wprowadzimy język japoński, węgierski jako zajęcia dodatkowe, 

 nagrywamy filmy dotyczące życia naszej szkoły, roku Kieślowskiego, 

 pracujemy nad powołaniem Stowarzyszenia działającego na rzecz naszych uczniów. 

Zamierzamy nawiązać ścisłą współpracę z Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską, 

SGGW, SGH, co ma ułatwić naszym uczniom start na renomowanych uczelniach wyższych. 

 


