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W numerze: 
 

• Wywiad z Dyrektorem XXIII LO . 
• Obudźmy wspomnienia o „Skłodowskiej” – Wspomnienie o Marii 

Kalici ńskiej – byłym Dyrektorze XXIII LO 
• „D ęby jesienne” – wiersz emerytowanej nauczycielki języka polskiego 

i byłego Dyrektora XXIII LO 
• Tradycje XXIII LO 
• Szkoła „wysokich lotów”, czyli „Skłodowska” w ocenie uczniów 

 

„Najpierw jestem nauczycielem, a później dyrektorem” 

Wywiad z Dyrektorem XXIII LO 

Red.: Jak to jest być dyrektorem takiego liceum jak nasze? Czy podoba się Pani 
ta praca? 

Pani Dyrektor:  Praca w szkole podobała mi się od zawsze. Świadomie 
wybrałam zawód nauczyciela. Już od najmłodszych lat szkolnych myślałam o 
wykonywaniu w przyszłości tej profesji. Chodziłam do takiego liceum, w którym 
pracowali bardzo dobrzy nauczyciele, i to oni zainspirowali mnie do tego, abym 
wybrała drogę pedagoga. Moi wychowawcy umiejętnie rozbudzili moje ambicje. 
Zatem wydaje mi się, że najpierw, albo przede wszystkim jestem nauczycielem, a 
później dyrektorem. Ponadto uważam, że wizerunek naszego liceum tworzymy 
my wszyscy – nauczyciele i uczniowie, a ja, pełniąc funkcję dyrektora, jestem 
jedynie tą osobą, która inspiruje i pomaga realizować nasze wspólne cele, 
pragnienia i aspiracje. 

Red.: Co sądzi Pani o nowo przyjętych licealistach? 

Pani Dyrektor: Wydaje mi się, że przyjęliśmy młodzież mądrą i dojrzałą.  Nasze 
dobrze przygotowane i przyjazne młodzieży grono pedagogiczne dołoży 
wszelkich starań , aby każdy uczeń otrzymał taki poziom wiedzy, który pozwoli 
mu zdać egzamin dojrzałości i bez kompleksów rozpocząć dalszą naukę oraz 
dorosłe i odpowiedzialne życie. 

Red.: Czy miłe są dla Pani chwile spotkań z dawnymi uczniami liceum i 
świadomość, że szkoła ta pomogła im dostać się na wyższe uczelnie? 

Pani Dyrektor:  Myślę, że dla każdego nauczyciela fakt spotkania po latach 
byłych uczniów i rozmowy z nimi jest bardzo ważny. Cieszymy się, że nasi 
absolwenci powracają do nas, że odwiedzają swoje liceum, że chętnie 
kontaktują się z nami. Bywa, że nasi absolwenci odbywają praktyki zawodowe w 
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swoim byłym liceum. Czasami wracają na stałe jako nauczyciele. To wszystko 
jest bardzo miłe. Cieszy nas także fakt, że absolwenci organizują w naszych 
murach swoje zjazdy, takie spotkania po latach. Kilka lat temu odbył się zjazd 
absolwentów naszego liceum, którzy zdawali maturę 50 lat temu. Na terenie 
szkoły zorganizowano spotkanie maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu 
dojrzałości 25 lat temu. W spotkaniu tym uczestniczyli również byli nauczyciele. 
Śledzimy także kariery naszych absolwentów. Wielu z nich zajmuje poważne 
stanowiska w kraju, i za granicą. Myślę, że niedługo znów spotkamy się wszyscy, 
bowiem czeka nas jubileusz 65-lecie istnienia XXIII L.O. 

 Wywiad przeprowadziła: ATENA 

 
OBUDŹMY WSPOMNIENIA O „SKŁODOWSKIEJ” 

Z przyjemnością sięgamy do wspomnień o XXIII LO, uwiecznionych  w 

wierszach naszych nauczycieli, piosenkach i tekstach utrwalających ulotne 

myśli i ciepłą pamięć o jej byłych nauczycielach.  Kilka z nich prezentujemy, by 

przywołać wzruszenia, które do dzisiejszego dnia budzą się w sercach 

nauczycieli, uczniów i rodziców, tworzących społeczność szkoły. 

 

„Szalenie odpowiedzialna i… nie śmiała” 

Wspomnienie o Marii Kalici ńskiej  
 

Mama była szalenie odpowiedzialna i... nieśmiała.  

Nauczona z domu, że obowiązek to nie pralnia ani magiel - gdy objęła 
XXIII Liceum Ogólnokształcące  na Gocławku, wbrew niektórym osobom z 
Grona, mała kobieta z Saskiej Kępy, narzucona przez Kuratorium - musiała się 
uzbroić w kompetencje, dojrzałość i spokój wewnętrzny. Pamiętam, jak 
wieczorami rozmawiała z Tatą o odpowiedzilności, o tym, że Jej ciężko, bo nie 
czuje zabyt wielkiej sympatii nauczycieli, no i nigdy nie piastowała takiego 
stanowiska, nie miała doświadczenia, wiedzy.  

O Pani Krystynie Szczepankowskiej wspominała bardzo często z wielkim 
szacunkiem i podziwem. Czuła, że to osoba bardzo jej pokrewna, jeśli chodzi o 
stosunek do zawodu, do młodzieży, i chyba zazdrościła Pani Krysi tego, że jest 
zwykłą (niezwykłą) nauczycielką, a mama dyrektorką, bo to (według mamy) 
wykluczało jakąś zażyłość, przyjaźń. To mogłoby być źle przyjęte, Pani Krystyna 
mogłaby się poczuć dyskomfortowo, a mama posądzona o wyróżnianie. Tak to 
sobie Mama tłumaczyła.  
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Jak dla mnie - zbyt daleko posunięta delikatność, za głęboka "filozofia" 
dla pełnionej funkcji. To właśnie wychowanie sprawiło, że między Paniami 
zaistniał szacunek, serdeczność, ale... chyba nic więcej.(…) 

Pani Krystyna i jej dyskretna sympatia dla Mamy dawały Mamie wielką 
siłę, a nade wszystko wsparcie i uczucie, że nie jest taka samotna. Nieraz w domu 
słyszałam o Pani Krysi. Jaka fantastyczna osoba, jaka lubiana przez młodzież, a 
przecież surowa i wymagająca. Jaka mądra i prostolinijna, uczciwa. To cechy, 
które Mama bardzo szanowała, a także sposób, w jaki pani Krystyna spędzała z 
młodzieżą czas, poza nauką. Chyba chciała być jak Ona.  

Wiem na pewno, że spośród osób pracujących w Skłodowskiej Curie-na 
Naddnieprzańskiej - Panią Krysię Szczepankowską mama w sercu wyróżniała 
ogromnie. I wiem, że żałowała, iż panie nie mogą przyjaźnić się ciaśniej, bliżej. 
Chyba czuła, ile mogłaby sama zyskać z takiej przyjaźni, jak się zmienić, wyleźć 
ze skorupki, w jaką się uzbroiła jako dyrektorka, a która za wygodna nie była.  

To wynikało z Maminej nieśmiałości, poczucia niepewności, które 
musiała pokryć zdecydowaniem i zasadami - że nie wolno Jej zakładać 
prywatnych koalicji, spoufalać się z osobami, którym przewodzi, dla których jest 
zwierzchniczką. Szkoda.  

Dla mnie - zbyt ciasny to był kołnierz, ale ze mną o tym Mama nie 
rozmawiała...  
Gdyby nie funkcja - kto wie, jaka byłaby Maria Kalicińska, gdyby jako 
przyjaciółka mogła o wiele więcej czerpać z bogatej i ciekawej osobowości pani 
Krysi. Szkoda za ciasnych zasad, za sztywnego kołnierza...  

Natomiast mogę się tylko cieszyć, że w ogóle ktoś taki, jak Pani Krystyna, 
pojawił się w życiu Mamy, bo piastując urząd, czuła od Niej, a też od kilku innych 
nauczycielek - serdeczność, wsparcie i szacunek, co jest nie bez znaczenia w 
każdym ludzkim życiu. Mimo wszystko Panie były sobie bliskie i zaprzyjaźnione. 
Na szczęście.  

 

 

Małgorzata Kalicińska - polska powieściopisarka, autorka powieści: 

„Dom nad rozlewiskiem”, 2006 – współczesna saga rodzinna dziejąca 
się na Mazurach. Książka dostała nagrodę księgarzy Witryna 2006 oraz 

nominację do Nagrody Literackiej Srebrnego Kałamarza im. Hermenegildy 
Kociubińskiej, „Powroty nad rozlewiskiem”, 2007, 

„Miło ść nad rozlewiskiem,”2008 i innych. 
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Zdzisława Brzywczy – emerytowana nauczycielka j ęzyka polskiego i 
były dyrektor XXIII LO 

 
 
 
Z przyjemnością prezentujemy jeden z pięknych wierszy Pani profesor , 
przywołujący  wspomnienia związane ze szkolnym ogrodem … 
 

Dęby jesienne 
( w szkolnym ogrodzie przy Naddnieprzańskiej) 
 
Gdy im się zieleń opatrzyła 
o balejażu pomyślały 
rude pasemka wiatr sczesywał 
deszcze wilgoci dostarczały 
Lecz de mode już i balejaż 
Pozazdrościły jarzębinie 
w puszysty świergot otulonej 
krągłej czerwieni w starym złocie 
i nie chcą wierzyć, że to minie 
przecież władcami są wśród drzew 
nocami marzą o purpurze 
już stroszą pióra wznoszą brew 
dniem naśmiewają się z topoli 
którym wiatr do cna głowy zgolił 
I head & shoulders proponują 
 
Liście się ptasią i motylą 
Oddechem wiatru unoszone 
I cichy poszept wszędzie słychać 
- byle do wiosny – do wiosny byle 
I jeszcze liść do liścia szepcze 
I szepty idą już w crescendo 
I szeptom szept dodaje wagi 
i grzmi już szeptów uwertura 
pełna jesiennych wichrów magii 
że niewidoczna jest 
purpura 
a król jest 
nagi 
Król jest nagi 
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TRADYCJE XXIII LO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 

 

   Przez sześćdziesiąt pięć lat istnienia Liceum nauczyciele i uczniowie 
wspólnie kształtowali tradycje, które towarzysząc kolejnym pokoleniom, 
wzbogacają życie szkolnej wspólnoty.  

Uczniowie, rozpoczynający  naukę w Liceum, zapoznają się z 
przeszłością i symbolami Szkoły: postacią jej patronki, sztandarem, oraz 
hymnem. Dzięki tej wiedzy mogą czynnie uczestniczyć w szkolnych 
uroczystościach, które zawsze otwiera wprowadzenie pocztu sztandarowego i 
odśpiewanie hymnu Szkoły. Jego tekst i melodię pamiętają nie tylko uczniowie. 
Również absolwenci wspominają po latach pieśń zawierającą dewizę Szkoły: 
 
          Prowadzi nas słoneczny marsz, 

Za krokiem krok, za rokiem rok, 
W idące dni, w radości czas, 

 Więc równaj krok, wyrównaj krok. 
 
 Nie żałuj sił, by naprzód iść, 
 Choć każdy dzień dodaje lat, 
 Płomiennych serc i silnych rąk, 
 Potrzeba by świat podźwignąć. 
 
 Matura to jest skoczni próg, 
 I trzeba nam wciąż naprzód iść, 
 Przez wiele dni, przez wiele lat, 
 A każdy trud wawrzynu liść. 
 
 Więc równaj krok, wyrównaj krok, 
 Prowadzi nas słoneczny marsz… 
          
 

Pierwszą okazją do wspólnego zaśpiewania hymnu jest dla 
pierwszoklasistów uroczystość ślubowania, podczas której składają uroczyste 
przyrzeczenie. 
 

Wzorem postępowania dla uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego 
jest jego patronka. Przypominają o Niej  na co dzień: popiersie Marii 
Skłodowskiej-Curie ustawione w Szkole na honorowym miejscu oraz logo, 
umieszczane na dokumentach, koszulkach sportowych i  innych. 
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Osiągnięcia osobiste i naukowe patronki przybliżają uczniom wizyty w 
muzeum M. Skłodowskiej – Curie oraz poświęcony Jej konkurs, organizowany 
podczas Święta Szkoły.     

Ważne wydarzenia z życia szkolnej wspólnoty utrwala Kronika Szkoły, 
natomiast o bieżących sprawach informuje gazetka szkolna wydawana przez 
zespół redakcyjny złożony z uczniów i nauczyciela - opiekuna. 
  Pobyt uczniów w szkolnych murach dokumentuje „Księga absolwenta” 
oraz tableau uczniów klas maturalnych. Wizerunki kolejnych roczników 
absolwentów zdobią ściany Liceum. 

Nieodmiennie, na sto dni przed swym pierwszym egzaminem dojrzałości , 
maturzyści bawią się hucznie na „studniówce”, a w ostatnim dniu nauki ze 
wzruszeniem uczestniczą w uroczystym pożegnaniu przygotowanym przez 
pierwsze klasy. 

Pięknym zwyczajem stało się  obdarzanie młodszych kolegów, przez 
opuszczających szkolne mury absolwentów, upominkiem wzbogacającym 
dydaktyczne zasoby Liceum.   

Byli uczniowie XXIII LO nie tracą kontaktu ze Szkołą. Swoją Alma 
Mater odwiedzają indywidualnie i podczas organizowanych rocznicowych 
spotkań. 

Cenną tradycją Szkoły jest pielęgnowanie patriotycznej postawy 
młodzieży poprzez organizowanie szkolnych akademii oraz uczestniczenie w 
pozaszkolnych uroczystościach związanych z obchodami ważnych wydarzeń 
historycznych. 

 Młodzież również chętnie  kultywuje na terenie Liceum takie zwyczaje 
świąteczne jak: wigilia i wielkanocne śniadanie w klasowym gronie czy szkolne 
jasełka .  

Szczególne miejsce w szkolnym kalendarzu zajmuje „Dzień Sportu”, 
który jest nie tylko okazją do wykazania się sprawnością fizyczną, ale także  
upowszechnia aktywne formy wypoczynku. Promowaniu sportowych idei służą 
również wybory najlepszego ucznia - sportowca.  

 Swoje osiągnięcia XXIII L O prezentuje w uaktualnianym co roku 
informatorze. 

 Stałe elementy funkcjonowania szkolnej wspólnoty, jakimi są jej 
tradycje, budują wizerunek Liceum, kształtują postawy uczniów i absolwentów 
oraz ułatwiają integrowanie się członków zespołu. Trwałym rezultatem 
wychowawczej i dydaktycznej pracy Szkoły jest formowanie uczniów tak, by 
jako absolwenci, prezentowali cechy potrzebne  w dorosłym życiu. 

 
Absolwentka XXIII LO- Ewa Orłowska - nauczyciel dyplomowany historii 
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Szkoła wysokich lotów, czyli „Skłodowska” w ocenie 
uczniów 

W tym roku XXIII  LO im. Marii Skłodowskiej-Curie obchodzi swoje 65-
lecie. O naszej szkole można by dużo powiedzieć. Możemy z dumą powtarzać 
za naszą patronką „ należymy do tych, którzy myślą, że nauka jest rzeczą 
wielkiego piękna”. Uważam, iż zaliczamy się do niewielkiego grona szkół, do 
których chodzi się z przyjemnością. Lecz nasza szkoła nie zawsze wyglądała jak 
dziś… Początkowo było to Męskie Gimnazjum przy ul. Grochowskiej, gdzie 
tymczasowo użyczaliśmy lokale. Wtedy znajdowało się tam zaledwie 215 
uczniów. W 1955 r. szkoła otrzymała własną siedzibę przy ulicy 
Naddnieprzańskiej i wtedy też została placówką koedukacyjną. Wtedy liczyła 
już ok. 1000 uczniów. Dopiero na początku lat 70-tych nadano jej im. Marii 
Skłodowskiej-Curie i otrzymała też hymn skomponowany przez Włodzimierza 
Bieżana do słów Michała Ochorowicza. Od tamtej pory hymn towarzyszy 
każdej szkolnej uroczystości. Wszystkie przeobrażenia sprawiły, że z dumą i 
radością kultywujemy tradycje szkoły. 

Uważam, że „Skłodowska” jest miejscem, gdzie można nie tylko się 
uczyć, ale także poznawać i rozwijać swoje zainteresowania, chociażby 
uczestnicząc w licznych kołach pozalekcyjnych. Nasze liceum oferuje rzetelne 
przygotowanie do egzaminu dojrzałości. W klasie maturalnej pogłębiamy 
wiedzę z wybranych przez nas przedmiotów uczęszczając na  zajęcia 
fakultatywne. Profesorowie poświęcają nam wiele czasu po pracy, by lepiej 
przygotować nas do matury.  Nauczyciele w tej szkole są przyjaźni, uczynni, 
czasem traktują nas po matczynemu, zawsze można znaleźć u nich trochę 
otuchy, pocieszenia i duchowego wsparcia. Bardzo ważne jest to, aby 
wykładowca potrafił zaciekawić swoich słuchaczy i nie sprawiać, by usypiali. 
Większość naszej kadry posiada tę umiejętność. O  jakości nauczania mogą 
świadczyć nasi absolwenci, wśród których są pracownicy wyższych uczelni i 
instytutów, a także wybitni lekarze, inżynierowie, nauczyciele i aktorzy.  
 Uważam, iż ta mała przyjazna uczniom szkoła łączy porządne nauczanie 
z dobrym wychowaniem, a co chyba najważniejsze nie podcina nam skrzydeł, 
ale pozwala  rozwijać zainteresowania uczniów. To ona sprawia, że czujemy się 
dowartościowani i cieszymy się z robienia tego, co każdy z nas lubi. 
                       W listopadzie odbędą się uroczystości związane z 65-leciem 
naszej szkoły. Będzie można zobaczyć spektakl o naszej Patronce, 
przygotowany przez szkolną grupę teatralną, Kto wie może teraz idąc do naszej 
szkoły, omijając liczne prowadzące do niej zakręty, pomyślisz o XXIII LO 
bardziej przychylnie, bo przecież ma tyle do zaoferowania. 
 Myślę, iż zgodzisz się z nami, że to „szkoła wysokich lotów”. 

Falkorn  Ke-Fir© 

Redakcja gazetki oraz opiekun pani Maria Szczepankowska 


