


POCZĄTKI



Szkoła powołana została do życia 10 listopada

1944 r. jako VI Miejskie Żeńskie Gimnazjum

i Liceum im. Powstańców Warszawy. Była to

pierwsza szkoła ogólnokształcąca na Grochowie

i pierwsze nowoutworzone liceum

w oswobodzonej części Warszawy.



ZAŁOŻYCIEL



Założycielką i pierwszą dyrektorką została Jadwiga

Jaroszowa, a inicjatorem nadania szkole imienia

tych, którzy w sierpniu i wrześniu oddali

w Warszawie życie walcząc o wolność, był

ówczesny kurator oświaty Władysław Świdziński.



WSPOMNIENIA



Ten pierwszy rok istnienia naszego Gimnazjum –

to rok walki i triumfu, na jaki w innych warunkach

próżno przez dziesiątki lat nieraz się czeka. Jakoż

mogło być inaczej? Jest to przecież Gimnazjum

imienia Powstańców Warszawy!

Czyż można znaleźć godniejszych Patronów

dla szkoły polskiej?

Zygmunt Kubiak, zakończenie roku szkolnego 1944/1945



ABSOLWENCI



Pośród absolwentów szkoły znajdują się wybitni

profesorowie nauk medycznych, biologicznych,

biochemicy fizycy oraz ekonomiści, pisarze

i rysownicy, a także wykładowcy wyższych uczelni.



Absolwentem z rocznika maturalnego 1968 r. 

był Włodzimierz Cimoszewicz, 

Premier Rzeczypospolitej Polskiej

w latach 1996-1997, który jako Minister Spraw

Zagranicznych złożył podpis pod traktatem

akcesyjnym do Unii Europejskiej.

A także Maciej Klimczak, absolwent z rocznika

maturalnego 1975 r., pełnił stanowisko

Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej.



TRADYCJA



Do tradycji XIX LO im. Powstańców Warszawy

należy Święto Szkoły, organizowane corocznie

w listopadzie, w rocznicę utworzenia szkoły,

z udziałem Powstańców Warszawy,

zaproszonych gości i absolwentów.



OBECNIE



Obecna nazwa, XIX Liceum Ogólnokształcące im.

Powstańców Warszawy w Warszawie, obowiązuje

od 1965 roku. Liceum zyskało też ostateczną

siedzibę przy ulicy Zbaraskiej 1, w budynku

będącym Pomnikiem Tysiąclecia Państwa

Polskiego.



W „rankingu dwudziestolecia” miesięcznika

„Perspektywy” w 2011 r. szkoła zaliczona została

do dwudziestu najlepszych warszawskich

liceów dwudziestolecia.

Od momentu powstania szkoła była otwarta

na nowoczesne metody nauczania

Zawsze utrzymywano ścisłą współpracę

z wyższymi uczelniami. Na spotkania z uczniami

zapraszano wybitnych naukowców i ludzi kultury

oraz polityków.



Organizowane są liczne wycieczki dydaktyczne.

Uczniowie poznają dziedzictwo narodowe.

Szkoła bierze udział w międzynarodowym

programie badań środowiska GLOBE.

Od 2008 r. organizujemy regaty licealnych ósemek

wioślarskich na Wiśle. Odnosimy liczne sukcesy

sportowe. W 2014 r. uczniowie wywalczyli

Drużynowe Mistrzostwo Polski Szkół

Ponadgimnazjalnych w Szachach Szybkich.

Uczestniczymy w wielu akcjach wolontariackich,

m.in. w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.


