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 Przeszłość i współczesność 

Nasza szkoła powstała tuż po II wojnie światowej,  w 1946 r. Siedziba szkoły mieści się w 
Warszawie na Pradze Południe przy ulicy Naddnieprzańskiej 2/4.  

 

 Patronką Liceum jest Maria Skłodowska -  Curie, wybitna uczona, dwukrotna laureatka 
nagrody Nobla, pierwsza kobieta piastująca godność profesora paryskiej Sorbony.  

 

  Postać wielkiej Polki jest wzorem i przykładem dla uczniów  XXIII LO. Na sztandarze szkoły 
widnieją słowa wypowiedziane przez Marię Skłodowską Curie: „Praca twym prawem, obowiązkiem, 
radością”. 

 

Liceum kształci młodzież w oddziałach z rozszerzonymi przedmiotami humanistycznymi i 
ścisłymi. Różnorodna oferta programowa Szkoły pozwala wybierać uczniom klasy odpowiadające ich 
potrzebom i możliwościom. Naukę ułatwiają dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe i czytelnia 
multimedialna. Miarą sukcesów uczniów XXIII LO są wyróżnienia i nagrody zdobyte w olimpiadach 
przedmiotowych i konkursach. 

 

Wśród absolwentów Szkoły znajdują się osoby, które osiągnęły wysokie stanowiska w różnych 
dziedzinach życia publicznego. Są wśród nich pracownicy wyższych uczelni i instytutów, wybitni 
lekarze, prawnicy, inżynierowie, nauczyciele i aktorzy. Do najbardziej znanych należą:   Stefan 
Rolewicz – wybitny matematyk, profesor Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk,    Mariusz 
Kowalski – światowej sławy muzyk, Grażyna Barszczewska – wybitna aktorka teatralna i filmowa, 
Jakub Wesołowski – znany aktor telewizyjny młodego pokolenia. 

 

 Liceum prowadzi międzynarodową współpracę z: Towarzystwem Polska-Turcja, Ambasadą 
Turcji, Ambasadą Egiptu, Szkołami z Izraela, niemiecką szkołą z Badenii-Wirttenbergii.  Dzięki tej 
działalności uczniowie mają możliwość poznania różnych kultur i języków. 

 

 Cenną tradycją XXIII LO jest pielęgnowanie postawy patriotycznej uczniów, nie tylko poprzez 
organizowanie akademii szkolnych, ale przede wszystkim poprzez uczestniczenie w pozaszkolnych 
uroczystościach związanych z obchodami ważnych wydarzeń historycznych. 

   

 



3 | S t r o n a  

 

 

 

PIOSENKA O XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W 
WARSZAWIE 

„SKŁODOWSKA” I MYŚLENIE 
Od przyjaciół moich wiem, 

co oznacza refren ten 

więc radę ci dam, a wybrać musisz sam 

„Skłodowską” i myślenie 

to taki cel, co da ci wiele 

ważny cel, gdy obudzi chęć, 

by maturę zdać na pięć 

Ref.:    Kto się w „Skłodowskiej” uczy 

  nie żałuje, nie płacze, nie traci 

  tylko wiedzę zdobywa, wiedzę 

  i dzięki niej się bogaci 

Choć każdy goni swoje marzenia 

i ty poczujesz co to szkoły brak 

po wielu latach wrócą wspomnienia 

i wtedy swą młodość wyśpiewasz mi tak 

Ref.:   Kto się w „Skłodowskiej” uczył… 

Kamień węgielny dzisiaj wmurują 

Hala sportowa stanie za rok 

Już się cieszymy, że ją budują 

To dla Skłodowskiej wysoki skok 

Ref:  Kto się w „Skłodowskiej” uczy… 

 

Słowa: mgr MARIA SZCZEPANKOWSKA – nauczyciel języka polskiego w XXIII LO – od 1998 roku. 

Ostatnia zwrotka została napisana specjalnie z okazji wmurowania Kamienia Węgielnego pod Halę 
Sportową. 
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Z wielką dumą i radością przekazujemy tę okolicznościową gazetkę szkolną SQAD do 

pamiątkowej tuby wraz z tarczą naszej Szkoły, pod mury Hali Sportowej. Ta Hala powstaje z myślą o 

obecnych i przyszłych Uczniach XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie. Mamy 

nadzieję, że to miejsce pozwoli naszym Uczniom rozwijać swoje talenty, realizować sportowe pasje, że 

stanie się areną widowisk sportowych z udziałem naszej Młodzieży. Wierzymy, że mecze i zawody, 

które już wkrótce odbywać się będą na tej Hali, dostarczą wielu emocji i niezapomnianych wspomnień, 

że na stałe wpiszą się w karty historii naszego Liceum i naszej Dzielnicy ,a Hala Sportowa naszym 

następcom służyć będzie przez dekady. A my ze skromnością, ale i łezką w oku, stwierdzimy, że 

wspólnie zbudowaliśmy solidny fundament sportowy tego Liceum, fundament w postaci tej 

nowoczesnej Hali Sportowej. Pamiętajmy, że w „zdrowym ciele, zdrowy duch”... 

Dyrektor Szkoły  

nauczyciele, pracownicy administracji i cała społeczność XXIII LO 

oraz redakcja gazetki szkolnej SQAD 

Warszawa, 29 maja 2012 roku  

A nasza Patronka też byłaby dumna z powstającej Hali Sportowej, gdyż jako wybitna uczona 

pamiętała o zdrowym stylu życia, wybierając  się z mężem Piotrem na rowerowe wycieczki ☺ 

 


