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XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie 

Przeszłość i współczesność 

Nasza szkoła powstała tuż po II wojnie światowej,  w 1946 r. Tak więc, kształci 

uczniów już od  67 lat. 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 oraz młodzi aktorzy: Jakub Wesołowski 

i Sebastian Królikowski. 

Cenną tradycją XXIII LO jest pielęgnowanie patriotycznej postawy młodzieży, nie 

tylko poprzez organizowanie szkolnych akademii, ale przede wszystkim poprzez 

uczestniczenie w pozaszkolnych uroczystościach związanych z obchodami ważnych 

wydarzeń historycznych. 

Od 1985 roku współpracujemy z Towarzystwem Polska – Turcja. 28 października 

tegoż roku Towarzystwo przyjęło opiekę patronacką nad Liceum, zaś w 1988 roku powołano 

Szkolne Koło Polska – Turcja. W 1996 roku nawiązaliśmy także współpracę  

z Ambasadą Egiptu. Owocem tej współpracy były trzykrotne wyjazdy naszej młodzieży wraz  

z nauczycielami do tego pięknego kraju (dzięki gościnności egipskiej firmy Contractos i jej 

prezesa p. Osmana). W 1997 roku zorganizowaliśmy w naszej szkole Dzień Egiptu.  

W ramach współpracy szkół Izraela z polskimi szkołami ponadgimnazjalnymi odbyły 

się kilkakrotnie spotkania naszej młodzieży z młodymi ludźmi z Izraela, m.in. w 1997 r.  

i 2003 r. Spotkania te były okazją do wzajemnego poznania kultur obu krajów a także okazją 

do porozmawiania się w języku angielskim z rówieśnikami z Izraela.  

30 kwietnia 2003 roku nasze liceum odwiedziła grupa młodzieży żydowskiej  

z Montrealu. Wspólnie wzięliśmy udział a Marszu Żywych w Oświęcimiu oraz w obchodach 

60 rocznicy powstania w Getcie Warszawskim. 



 

Jesienią 2004 roku nawiązaliśmy współpracę z niemiecką szkołą im. A. Schweitzera  

z Laichingen w Badenii – Wirttenbergii, a w styczniu 2005 podpisaliśmy umowę  

o wieloletniej wymianie młodzieży. We wrześniu i październiku 2005 roku miała miejsce 

pierwsza wymiana uczniowska, w której wzięło udział ok. 40 uczniów. W czasie wyjazdów 

uczniowie poznawali ważne i ciekawe miejsca, brali udział w zajęciach lekcyjnych, 

pracowali wspólnie nad projektami. Wymiana jest organizowana rokrocznie - do dnia 

dzisiejszego pod opieką Pani Edyty Całkowskiej – nauczyciela dyplomowanego języka 

niemieckiego. 

W roku szkolnym 2006/2007 miała miejsce wymiana uczniów ze szkołą w Jihlava – 

Helenin w Czechach. Podczas pobytu uczniów czeskich w Polsce i naszych uczniów  

w Czechach językiem obowiązkowym był język angielski.  

Posiadamy nową halę sportową, nowoczesne boisko, dobrze wyposażone pracownie 

przedmiotowe: informatyczne, matematyczne, biologiczne, polonistyczne, historyczną, 

chemiczną, fizyczną, geograficzną i pracownie językowe. W szkole działa biblioteka  

z bogatym księgozbiorem oraz czytelnią multimedialną. Miłośnicy sportu mogą korzystać  

z doskonale wyposażonej siłowni lub brać udział w zajęciach sportowych piłki nożnej, 

siatkowej i koszykowej. Dużym powodzeniem cieszy się działający na terenie szkoły bufet. 

 Nasze liceum bierze udział w kilku projektach międzynarodowych, 

współfinansowanych przez Unię Europejską. Do najważniejszych należy Współpraca  

z Europejskim Forum Młodzieży. 

Uczniowie naszej szkoły współpracują ze szkołami UE i krajów stowarzyszonych przez 

Internet w ramach programu eTwinning. 

 

Nasza młodzież od zawsze bierze udział w różnych formach rozwijania postawy 

gotowości do pomocy najbardziej potrzebującym. Od 2009 roku prężnie działa Szkolny Klub 

Wolontariuszy. 

W kronikach z różnych okresów zachowały się dowody wielu działań społecznych 

uczniów XXIII LO. W 1978 roku Środowisko Synów Pułku dziękowało np. za honorowe 

oddanie 800 ml krwi na rzecz banku krwi Centrum Zdrowia Dziecka. Akcje honorowego 

krwiodawstwa kontynuowane są w szkole poprzez uczestnictwo w akcji Wampiriada. 

W roku 1979 uczniowie naszego Liceum otrzymali podziękowanie za udział w zbiórce 

pieniędzy na rzecz budowy CZD. Kwesty społeczne prowadzone są przez uczniów do dziś, 

np. podczas finału WOŚP czy akcji Góra Grosza. Inne wydarzenia o charakterze 

charytatywnym, w których młodzież naszej szkoły bierze udział to: Pola nadziei, Pomóż 

 i Ty, Zdążyć  z pomocą, Sprzątanie świata. 

   

W 1987 roku Liceum nadano Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. 

 A w 2011 roku otrzymaliśmy odznaczenie Pro Memoria. Te wydarzenia związane są cenną 

tradycją szkoły, jaką jest pielęgnowanie i rozwijanie patriotycznej postawy młodzieży oraz 

rozbudzania w uczniach współodpowiedzialności za spuściznę historyczną kraju. 

 

Od 1998 roku XXIII LO wydaje własną gazetkę szkolną. Od roku szkolnego 

2010/2011 gazetka dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie liceum. 



 

Szkoła posiada swoje logo z wizerunkiem Patronki – Marii Skłodowskiej-Curie. 

Każdy absolwent w dniu zakończenia nauki w liceum otrzymuje pamiątkową metalową 

tarczę. Uczniowie wyróżniający się w nauce nagradzani są srebrnymi tarczami. 

 

Tradycją XXIII LO stało się organizowanie od lat wewnątrzszkolnych konkursów 

przedmiotowych, recytatorskich i wieczorków poetyckich. Od 2007 roku Pani Mariola Bujak  

- nauczyciel dyplomowany historii organizuje konkursy historyczne adresowane do 

młodzieży warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. A od 2008 roku  

14 marca, obchodzimy  w naszej szkole Światowy Dzień Liczby PI. 

  7 listopada 2006 roku nasze liceum obchodziło uroczysty jubileusz 60-lecia istnienia 

LO. Miało wtedy miejsce przekazanie i poświęcenie nowego sztandaru. Na uroczystość 

przybyły władze oświatowe i gminne, dyrektorzy warszawskich liceów, emerytowani 

nauczyciele i absolwenci.  

16 czerwca 2007 roku odbył się Zjazd Absolwentów. Przybyło liczne grono gości  

z różnych roczników. Spotkanie poprzedziła msza święta w Kościele przy Korkowej  

w intencji absolwentów, nauczycieli i pracowników liceum. Na zakończenie spotkania 

absolwentów i nauczycieli – nasza absolwentka Anna Urbanowska – aktorka Teatru 

Muzycznego w Gdyni zaśpiewała piosenkę do słów Agnieszki Osieckiej. Uczestnicy zjazdu 

otrzymali pamiątkowe tarcze, folder o szkole, specjalne identyfikatory oraz jubileuszowe 

wydanie gazetki szkolnej.  

7 listopada 20011 - szkoła uroczyście obchodziła Jubileusz 65–lecia istnienia Liceum, 

połączony z Dniem Patrona. 

Rozwijaniu zainteresowań naukowych służy zaangażowanie młodzieży w projekty 

edukacyjne w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. 

W XXIII LO dzieje się dużo, bardzo wiele i coraz więcej...Jesteśmy otwarci na nowe 

wyzwania, działamy zgodnie z duchem czasu. Przez lata istnienia szkoły zmieniało się wiele 

- warunki lokalowe, obowiązujące ideologie, przeżyliśmy kilka reform systemu oświaty, 

wreszcie zmianę ustroju państwa. 

Wiele pozostało jednak bez zmian - tradycje szkoły, jej hymn, rota ślubowania i cel 

naszego Liceum - rozwijanie samodzielnego myślenia, docenianie inicjatyw uczniów, 

kształtowanie właściwych postaw społecznych. Takie jest credo XXIII LO im. Marii 

Skłodowskiej- Curie. 

Opracowanie: Maria Szczepankowska 

 



 

WYJAZD INTEGRACYJNY KLAS PIERWSZYCH 

2  października 2013 roku dwie klasy pierwsze spotkały się razem przed budynkiem 

szkoły, by wybrać się w podróż, która miała na celu zintegrowanie wszystkich uczniów. 

Około dziewiątej wyjechaliśmy spod placówki w kierunku Rajgrodu. Dzień zapowiadał się 

pogodny. Po drodze zajechaliśmy do Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie - wybraliśmy 

się  na dwugodzinny  spacer po dawnych chatach. Na przechadzce towarzyszył nam mały 

czarny kotek, który sprawiał wrażenie  jednej z atrakcji. Atmosfera była bardzo wesoła,  

a pogoda sprzyjająca. Wieczorem dotarliśmy na miejsce. 10 minut jechaliśmy gęstym lasem, 

z którego nareszcie wyjawił się  nasz ośrodek. Na miejscu mogliśmy się cieszyć  nowo 

otwartą halą sportową, pięknym widokiem jeziora i małą plażą oraz pysznym jedzeniem.  

Pokoje były dość ładne i przyjemne. Pierwszego dnia poznaliśmy ośrodek i zjedliśmy nasza 

pierwszą kolację oraz odbyła się dyskoteka. Uczniowie zaraz po posiłku zorganizowali 

muzykę, światełka, efekty oraz głośniki. Bardzo pozytywnie nastawieni  szaleli na parkiecie 

ośrodka.  Dnia następnego przyjechała pani dyrektor wraz z pedagogiem szkolnym, by 

zapoznać się z nowymi klasami.  Klasa pierwsza „a” miała rano zajęcia integracyjne  

z pedagogiem, które trwały cztery godziny. Klasa pierwsza „b” w tym samym czasie przeszła 

się na wycieczkę do pobliskiego lasku  z panią dyrektor i panem profesorem Stefaniakiem - 

nauczycielem geografii. Mieliśmy tam krótką lekcję geografii i przedstawialiśmy swoje 

referaty, zadane wcześniej na temat okolic Rajgrodu. Po przedstawieniu prac wykonaliśmy 

odkrywkę glebową, aby zobaczyć kolejne warstwy  ziemi jakie występują w tamtych 

rejonach. Potem wpadliśmy na pomysł zbierania grzybów,  których tam akurat nie 

brakowało. Wszyscy chętnie zabrali się do szukania wraz z panią dyrektor i panem 

Stefaniakiem.  Po obiedzie klasy się zamieniły rolami i tym razem klasa pierwsza „b”  brała 

udział w zajęciach integracyjnych z pedagogiem. Na zajęciach lepiej poznawaliśmy się, 

wzbudzaliśmy zaufanie w klasie otwieraliśmy się, szczerze mówiąc o  swoich  

zainteresowaniach. Zajęcia bardzo nam się podobały,  a najbardziej zgranie klasy w 

„rozplątywaniu rąk”, grze,  która  polegała na rozplątaniu osób złapanych za ręce.  

Po zajęciach poszliśmy na kolację . Na koniec dnia była jeszcze jedna z rozrywek. 

Zrobiliśmy ognisko na brzegu jeziora. Chłopcy  oczywiście pomogli poprzynosić 

najważniejsze rzeczy i zasiadłyśmy na ławkach dokoła . Przyjemny wiatr znad jeziora, 

chłodne powietrze i ciepło, które grzało nas od ogniska, było cudowne. Wyciągnęliśmy 

kiełbaski, chleb i zaczęliśmy nakłuwać na patyczki i piec, mieliśmy też do dyspozycji  

pyszną herbatkę . Przy ognisku opowiadaliśmy różne historie oraz zagadki. Trzeciego dnia, 

ostatniego -  wstaliśmy rano,  zaczęliśmy się pakować i porządkować pokoje. Przed 

odjazdem do Warszawy, pojechaliśmy na jeszcze jedną wycieczkę do XIX-wiecznej 

Twierdzy Osowiec. Dopisywała nam piękna pogoda,  było ciepło, a słońce nas dopieszczało 

ciepłem.  Znowu rozdzieliliśmy się na dwie klasy i dwóch przewodników. Wycieczka była 

ciekawa,  chodziliśmy po kanałach, tunelach dowiadywaliśmy się różnych historii o danym 

miejscu oraz oglądaliśmy rzeczy pozostałe po dawnych czasach,  między innymi pojazdy 

wojskowe. Po powrocie zapakowaliśmy rzeczy do autokaru i z małym opóźnieniem 

wyjechaliśmy z Rajgrodu. Podróż była długa,  ale jak zwykle dopisywał nam humor i było 

wesoło. Do Warszawy dotarliśmy wieczorem. 

Natalia Serafin, klasa I B 



 

EUROWEEK SZKOŁA LIDERÓW 

 

 "Euroweek - Szkoła Liderów" w okolicach Bystrzycy Kłodzkiej to Projekt, 

współfinansowany przez Unię Europejską, skierowany do młodzieży, która chce rozwijać 

swoje umiejętności społeczne, takie jak: praca w zespole, autoprezentacja, przewodzenie  

w grupie.  Program zawiera 4 bloki przedmiotowe: Praca, Europa, Kierowanie, Praca  

w grupie, przygotowane specjalnie dla klas o profilu europejskim. Obóz ciągle trwa, a my 

poniżej przedstawiamy krótką relację z tego -  jak dotychczas przebiegają warsztaty. 

W dniach  13.10 - 19.10.2013 r. odbył się po raz drugi wyjazd klasy 3A wraz  

z p. Sierzpowską, p. Wawro-Jastrzębską oraz p. Rogozińską. Wycieczka miała na celu 

edukację języka angielskiego i  poznanie  różnych kultur. Wolontariusze, którzy przyjechali  

z całego świata, tzn. z Ekwadoru, Litwy, Wietnamu, Francji, Indii, Włoch, Rumunii, 

Indonezji, Austrii, Kenii, Turcji, a nawet Chin pokazywali nam na czym polega tzw. szok 

kulturowy. 

 Drugi dzień rozpoczęliśmy autoprezentacją, na której każdy uczestnik opowiedział  

o sobie kilka zdań w języku angielskim. Następnie udaliśmy się na pieszą wycieczkę po 

okolicy. Przed obiadem odbyła się Debata Oksfordzka. Jedna z grup debatowała o tym, czy 

prawo jazdy powinno być dozwolone od 16 roku życia, a druga na temat: "Co jest lepsze? 

Książka czy film.?" Po południu poprowadzony został wykład o negocjacjach, który 

zakończył się krótkimi zajęciami praktycznymi. Zadaniem grup było wymyślenie 

przedmiotu, rzeczy, której jeszcze nie ma na rynku, a na pewno pomogłaby w życiu 

codziennym. W naszych głowach narodziły się takie pomysły,  jak damska torebka bez dna, 

perfumy działające na konkretnego mężczyznę, dezodorant, dzięki któremu znikają psie kupy 

oraz zegarek z funkcjami, takimi jak zmiana fryzury, ubioru, makijażu. Wieczorem 

wolontariusz z Turcji- Emir prezentował swój kraj. Uczyliśmy się tradycyjnego tańca 

tureckiego, co wyszło nam całkiem dobrze. Dzień czwarty zaczął się od "energizera" 

(zabawy pobudzającej) na świeżym powietrzu. Po zabawie nauczyliśmy się fragmentu tańca 

belgijskiego. Ostatni wykład, jaki nam wygłosił dotyczył programów stypendialnych. 

Rozmawialiśmy również z wolontariuszami na temat naszych planów na przyszłość. 

Dowiedzieliśmy się, że „kaczuszki” to wcale nie jest polski zwyczaj lecz jeden  

z tradycyjnych tańców francuskich. Wieczorem po odrobieniu pracy w grupach dostaliśmy 

czas wolny. Ta wycieczka zmobilizowała nas do nauki języka angielskiego, co ułatwi zdanie 

egzaminu dojrzałości, dostanie się na ciekawy kierunek studiów i przyda się na pewno  

w kreatywnej pracy. Nasza ostateczna opinia o tej wycieczce jest jak najbardziej pozytywna! 

„JEDŹCIE A NIE POŻAŁUJECIE!!!   ☺ 

                                                                                 Kasia Kotkiewicz i Patrycja Pietrzak 3a 


