HISTORIA SZKOŁY
Historia naszej szkoły to dzieje trzech placówek:
 Szkoły Podstawowej nr 162,
 Gimnazjum nr 77
 CXXII Liceum Ogólnokształcącego.

KALENDARIUM
1969 – 2 września- Inauguracja pierwszego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 162
przy ulicy Leopolda Staffa 3/5, wybudowanej ze środków Społecznego Funduszu
Budowy Szkół

i

Internatów

dla

uczczenia

1000-lecia

państwa

polskiego.

Kierownikiem szkoły zostaje pani Maria Żukowska.
1973/1974 – Rozpoczęcie eksperymentu „Praca z uczniem zdolnym” pod kierunkiem
dr Danuty Nakonecznej z Instytutu Badań Pedagogicznych. Powstają pierwsze
klasy autorskie. Na zajęciach fakultatywnych młodzież pracuje w grupach, prowadzi
lekcje. Zajęcia odbywają się również poza szkołą (muzea, kulisy teatru). Sukces
eksperymentu wieńczy powstanie Towarzystwa Szkół Twórczych, którego celem
jest rozwijanie współpracy szkół. W późniejszych latach do TST dołącza SP 162,
a od 2006 roku przewodniczącym zostaje dyr. Włodzimierz Sacewicz.

– Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Domeyki połączona z wręczeniem
sztandaru. 31 maja 1975 roku po raz pierwszy zostaje odśpiewany hymn szkoły:
„Śladami sławnych Polaków”.
1982 – Dyrektorem szkoły zostaje pan Włodzimierz Sacewicz.
1989 – Obchody związane z rocznicą XX-lecia szkoły.
– Powstają pierwsze klasy o podwyższonym poziomie nauczania, do których o jedno
miejsce ubiega się 5-6 kandydatów. Wprowadza się obowiązkowe lekcje informatyki
i języka angielskiego.
1990 – Powstaje autorska klasa matematyczno-informatyczna, ze specjalnym programem
z przedmiotów wiodących. W wyniku tych innowacji 7 uczniów zostaje laureatami
ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, a 21 znajduje się w finałach olimpiad
dzielnicowych.
1991 – Początek klas autorskich o profilu społecznym, teatralnym, ekologicznym
i informatycznym.
1994 – Szkoła zostaje członkiem Towarzystwa Szkół Twórczych.
1997 – W celu rozwijania zdolności uczniów organizowane są projekty krajoznawcze,
wychowawcze, edukacyjno-językowe. Ponad 1000 uczniów zwiedza Niemcy, Austrię
i Szwajcarię.

1999 – Obchody XXX- lecia szkoły.
– Powstaje Zespół Szkół nr 1 złożony z Gimnazjum nr 7 i Szkoły Podstawowej
nr 162, która wchodzi w okres likwidacji.
2000 – Po raz pierwszy „gramy” dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
– Powstaje Chór szkolny „Frullato”.
2001 – Otwarcie specjalistycznych pracowni fizycznej i chemicznej.
2002 – Powstaje CXXII Liceum Ogólnokształcące z dwoma klasami. Odbywa się pierwszy
egzamin gimnazjalny, pierwszy bal gimnazjalny.
2003 – Uroczysta konferencja w gmachu Sejmu z okazji XX-lecia Towarzystwa Szkół
Twórczych przygotowana przez uczniów naszej szkoły.
2004 – Uroczystość kończąca istnienie Szkoły Podstawowej nr 162. Ostatni sprawdzian
klas VI. Szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół nr 51, a Gimnazjum otrzymuje
numer 77.
– Po raz pierwszy odbywa się akcja charytatywna Dzieci Dzieciom, później nazwana
„Domeyko Dzieciom”, której celem jest zebranie środków dla chorych dzieci.
W ramach akcji organizowane są towarzyskie mecze piłki nożnej, różne konkursy
i warsztaty, działa kawiarenka „Domeyko Cafe”, a ukoronowaniem jest koncert
finałowy.

Podczas

koncertu

występują

zaproszeni

goście

oraz

uczniowie

„Domeyki”. Akcja zapoczątkowała szkolne koło wolontariatu.
2005 –

Pierwsza

studniówka

i

pierwszy

egzamin

maturalny

w

CXXII

Liceum

Ogólnokształcącym.
2006 – Początek Bielańskiego Konkursu Matematycznego.
2007 – Rozpoczęcie przebudowy szkoły i budowy hali sportowej.
– Zaczynają się zajęcia z matematyki dla uczniów klas VI z różnych szkół
podstawowych.
2010 – Uzyskanie przez szkołę Certyfikatów Wars i Sawa. Otwarcie hali sportowej i auli.
2012 – Powstaje telewizja szkolna Ignaś TV.
2015 – Wyjazd grupy uczniów do Chile w celu wykonania zdjęć do pełnometrażowego filmu
„Skarb Domeyki”. Ekipa filmowa Ignaś TV w ciągu 3 tygodni, śladami patrona
szkoły, zwiedza Chile, poznaje uczniów z Liceo Gregorio Cordovez, spotyka się z
Pablo Domeyko – prawnukiem Ignacego Domeyki w Santiago de Chile, zamieszkuje
w kopalni KGHM Sierra Gorda.
2017 – Reforma Oświaty. Szkoła zmienia nazwę na CXXII Liceum Ogólnokształcące im.
Ignacego Domeyki.
– 16 grudnia 2017 r. – Premiera filmu „Skarb Domeyki” w Kinotece PKiN.
2019 – Ostatnie klasy gimnazjalne opuszczają szkołę.

50 LAT DZIAŁALNOŚCI „DOMEYKI”
W ciągu 50 lat istnienia szkoły miało miejsce wiele wydarzeń, które wpłynęły na
pozycję szkoły w środowisku lokalnym i na długo zapisały się w historii szkoły.
TRADYCJA I HISTORIA – hymn szkoły „Śladami sławnych Polaków” (od 1974),
Sztandar Szkoły, ślubowanie klas I, Święto Szkoły, mundurek szkolny (od 1999),
indeksy z emblematem Ignacego Domeyki (od 1999), bale na zakończenie szkoły z
uroczystym polonezem, studniówki, obozy integracyjne klas I, obozy naukowe klas
maturalnych, apele podsumowujące pracę, dni otwarte dla kandydatów, opieka nad
grobem rodziny patrona szkoły, apele z okazji rocznic narodowych, udział
w uroczystościach historyczno - patriotycznych poza szkołą, akcje poszerzające
wiedzę historyczną.
SUKCESY– ponad 500 laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, bardzo dobre
wyniki egzaminów gimnazjalnych i maturalnych – najlepsi uczniowie nagradzani
Medalem Ignacego Domeyki lub nagrodą Srebrnej Róży TST, sukcesy sportowe,
stypendia Prezesa Rady Ministrów, stypendia Prezydenta m. st. Warszawy, nagrody
w konkursie „Ośmiu wspaniałych”.
Szkoła kilkukrotnie wyróżniona znakiem jakości „Złotej Szkoły” Perspektyw,
nagrodzona

Dyplomem

Uznania

Politechniki

Warszawskiej,

za

przygotowanie

najlepszych kandydatów na studia. Chór szkolny „Frullato” nagradzany wielokrotnie
podczas konkursów i przeglądów chóralnych. Telewizja szkolna „Ignaś TV”
nagradzana na festiwalach filmowych oraz wyróżniona przez kapitułę WNEK; liczne
osiągnięcia sportowe w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.
ROZWÓJ TALENTÓW I POSZERZANIE WIEDZY – Towarzystwo Szkół Twórczych (od
1994), Stowarzyszenie Szkół Aktywnych, klasy autorskie, program Wars i Sawa
(Certyfikat w 2010), koła zainteresowań, obozy naukowe, lekcje w muzeach, lekcje
w Zamku

Królewskim,

Młodzieżowa

Akademia

Filmowa,

festiwale

nauki,

uczestniczenie w ogólnopolskich projektach (Edukacja przez szachy w szkole),
uczestniczenie w międzynarodowych projektach (AISEC).
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (od 2000 do
2015 roku), różne akcje charytatywne, m.in. „Domeyko Dzieciom” (od 2004 roku,
w każdym roku trwa kilka dni i kończy się uroczystym koncertem), szkolny
wolontariat, „Domeyko ma talent”.
ŻYCIE SZKOŁY – otrzęsiny, zabawy karnawałowe, dyskoteki szkolne, obchody
Pierwszego Dnia Wiosny, mecze – uczniowie kontra nauczyciele, turnieje sportowe
„Domeyko Cup”, „Ignasie”, festiwale tańca, „noce filmowe”, rajdy, wycieczki
krajoznawcze, zielone szkoły, zimowiska, wyjazdy „językowe” do Niemiec, Austrii,
Wielkiej Brytanii, wyjazdy do Chile (2015 i 2019).

