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Wstępniak 
Naszym czytelnikom oddajemy do rąk kolejne wydanie gazetki szkolnej. Mimo 

że  zima  trwa  w  najlepsze,  w  szkole  dzieje  się  dużo  i  atmosfera  jest  gorąca. 

W  dużej  mierze  jest  to  zasługą  aktywności  naszych  koleżanek  i  kolegów  w  wielu 

dziedzinach,  a  także  zbliżających się  Walentynek oraz aktywności  Szkolnego Koła 

„Caritas”.  Materiał  opisujący  akcje  wolontariuszy  przygotowujemy  do  następnego 

wydania  „Tajniaka”,  natomiast  ten  numer  poświęcamy  zainteresowaniom  naszych 

uczniów,  które  przejawiają  się   w  różnorodnych  formach.  Są  to  pasje  naukowe, 

zainteresowania związane z życiem politycznym kraju, zaangażowanie w kultywowanie 

tradycji  i  przypominanie o ważnych historycznych rocznicach, propagowanie działań 

związanych  z  koniecznością  respektowania  praw  człowiekaZaś  wszystkich 

uzdolnionych  w  dziedzinie  literatury  zapraszamy  do  wzięcia  udziału  w  szkolnym 

konkursie,  którego regulamin  zamieszczamy na ostatniej  stronie.  Piszcie,  zgłaszajcie 

swoje prace, z przyjemnością je opublikujemy w naszej gazetce szkolnej!

REDAKCJA 



CHEMIA NIE TAKA STRASZNA ;)))

"Nie rezygnuj z marzeń. Czasami droga, która prowadzi do ich realizacji, bardziej 

wzbogaca niż sam cel, do którego się dąży"

20  i  25  października  2010  r.  uczniowie  klas  pierwszych  XXIII  Liceum 
Ogólnokształcącego  w  Lublinie  uczestniczyli  w  zajęciach  warsztatowych  z  chemii 
nieorganicznej, które odbyły się w laboratorium Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej 
na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie. 

Program  Warsztatów  Chemicznych  obejmował  doświadczenia  chemiczne  z  zakresu 
chemii nieorganicznej i ogólnej:

- Sporządzanie wodnych roztworów elektrolitów o określonym stężeniu;
- Miareczkowanie alkacymetryczne;
- Barwne reakcje strącania osadów soli;
- Reakcje mikroskopowe badania kryształów;
- Obserwacja zabarwienia płomienia wybranych kationów metali – próby płomieniowe;
- Określanie pH  roztworów kwasów i zasad.

W trakcie  zajęć  laboratoryjnych  uczniowie  wykonywali  samodzielnie  doświadczenia 
chemiczne  z  wykorzystaniem  odpowiednich  zestawów  sprzętu  labora-toryjnego  oraz 
odczynników chemicznych. Młodzi chemicy otrzymali  kartę pracy laboratoryjnej, w której 
zamieszczali  pisemne  obserwacje,  wnioski  i  uwagi  ogólne  dotyczące  poszczególnych 
eksperymentów. Sala i specyfika doświadczalnej pracy laboratoryjnej wywarła duże wrażenie 
na  uczniach.  Natomiast  doświadczenia  chemiczne  i  możliwość  samodzielnego 
eksperymentowania  wywołały  duże  zaintere-sowanie  przedmiotem  chemii.  Największą 
ciekawość  wzbudziły  następujące  doświadczenia:  „Czary  –  mary,  próby  płomieniowe 
wybranych  kationów  metali”, „Ogródek  chemiczny  -  barwne  reakcje  strąceniowe”  oraz 
„Reakcje mikroskopowe badania struktury kryształów .”



Zajęcia  odbywały  się  w  laboratorium  chemicznym  Zakładu  Chemii  Ogólnej
i Koordynacyjnej na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie. Dla niektórych z nas 
była to interesująca możliwość eksperymentowania.  Ponieważ nie na co dzień 
możemy  przebywać  w  tego  rodzaju  miejscach  i  wykonywać  tyle  ciekawych 
doświadczeń. 

 
Pierwszy element prac laboratoryjnych stanowiło zapoznanie  

się  z  przepisami  BHP  i  zasadami  panującymi  w  laboratorium  
chemicznym. Następnie każda z grup przystąpiła do przeprowadzenia  
cyklu doświadczeń chemicznych. Polegały one m. in. na odważeniu  
i odmierzeniu określonych ilości substancji chemicznych, co wymagało  
koncentracji  i  dużej  precyzji.   Oczywiście  poradziliśmy sobie  z  tym  
zadaniem bez problemów. 

    
Po  sporządzeniu  wodnych  roztworów  kwasów  i  zasad  o  określonym 

stężeniu  rozpoczęliśmy  oznaczanie  stężenia  kwasu  za  pomocą  mianowanego 
roztworu zasady metodą miareczkowania alkacymetrycznego. Jak dobrze wiemy 
- w roztworze zasad fenoloftaleina barwi się na kolor malinowy. 

Obserwacja zabarwienia płomienia tzw. próby płomieniowe  
wybranych  kationów  metali,  np.  sodu,  potasu,  baru  oraz  litu  do  



złudzenia  przypominała  „sztuczne  ognie”,  które  przybierały  różne  
kolory. Wyglądało to bajecznie.

Kolejnym  zadaniem,  z  jakim  musieliśmy  się  zmierzyć  oraz  wykazać 
umiejętnościami  pracy  eksperymentalnej,  było  badanie  odczynu  pH  roztworów 
kwasów i zasad. Temu zadaniu także podołaliśmy bez przeszkód. 

W nagrodę za bardzo dobrze wykonane doświadczenia mogliśmy przystąpić do 
obserwacji  reakcji  mikroskopowych  badania  kryształów  sodu,  potasu,  magnezu
i kobaltu. 

Reakcje  strąceniowe,  jakie  wykonaliśmy  dla  niektórych  barwnych  soli, 
zainteresowały wszystkich najbardziej. Poznaliśmy wiele ciekawych nazw związków 
chemicznych. Tylko kto je wszystkie zapamięta?  

Jedna utkwiła zapewne wszystkim dobrze w pamięci „smocza krew”- to osad 
związku kompleksowego żelaza o bardzo intensywnym czerwonym zabarwieniu. 

„Uważamy,  że  warsztaty  chemiczne  stanowiły  udane  
przedsięwzięcie.  Wykonywane  doświadczenia  wymagały  wiele  trudów,  
determinacji,  dlatego  też  były  interesujące  a  czasem  zdumiewające.  
Wszystkie  bardzo  Nam  się  podobały.  Jesteśmy  pewni,  że  w  ciekawej  
formie ukazały świat chemii nieorganicznej i z pewnością zachęciły do  
podjęcia  dalszych  starań  w  kierunku  eksperymentowania  i  zgłębiania  
tajemnic tej dziedziny nauki.”

Uczniowie kl. 1f.

Materiał opracowali: 
Łukasz Kamiński, kl. IF
Paula Szacoń, kl. IF

WIZYTA W SEJMIE RZECZPOSPOLITEJ

W grudniu uczniowie naszego liceum wzięli udział w wycieczce do Warszawy,  

której najważniejszym celem była wizyta w Sejmie Rzeczpospolitej i zapoznanie się

z  obowiązkami  polskich  parlamentarzystów.  Wyjazd  był  finansowany  przez  

Kuratorium Oświaty w Lublinie. Oprócz uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego  

w wyjeździe wzięli udział przedstawiciele Lubelskiej Rady Dzieci i Młodzieży pod  

patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie.



Dzień  poprzedzający  wyjazd  był  obfity  w testy  i  sprawdziany,  jednak  nie  

popsuło  to  humoru  żadnemu  z  uczestników  wycieczki.  Nasza  grupa  wyruszyła  

z  Lublina  o  godzinie  6:00.  W autokarze  każdy  uczestnik  wyjazdu otrzymał  dwie  

książeczki.  Jedna  odnosiła  się  do  spraw  europejskiej  polityki  bezpieczeństwa  

i  obrony.  Druga  podejmowała  problematykę  związaną  z  funkcjonowaniem  grup  

interesu w Unii  Europejskiej,  czyli  organizacji  obywatelskich  pozostających poza  

instytucjami publicznymi państwa lecz szukających możliwości wywierania wpływu  

na decyzje podejmowane przez te instytucje. 

Na  ulicę  Wiejską  dotarliśmy  około  godziny  9:00.  Po  wyjściu  z  autokaru  

ogarnął nas nastrój ciekawości i oczekiwania. Wyruszyliśmy przecież na spotkanie  

mające  się  odbyć  w  jednym  z  najważniejszych  budynków  w  naszym  państwie.  

Przygoda z Parlamentem rozpoczęła się w strefie przepustek. Po uzyskaniu zezwoleń  

na wejście do budynku udaliśmy się do szatni, a następnie do sali plenarnej, gdzie  

zajęliśmy  miejsce  przeznaczone  dla  gości  i  prasy.  Tu  czekaliśmy  na  panią  

przewodnik i jednocześnie przysłuchiwaliśmy się wystą-pieniu polityka znajdującego  

się  na mównicy  sejmowej – Pawła Poncyliusza.  Przemówienie dotyczyło budżetu  

państwa. Następnie do polemiki przystąpił  minister finansów – Jacek Rostowski.  

W  połowie  wystąpienia  ministra  udaliśmy  się  do  hallu  głównego,  gdzie  

zatrzymaliśmy  się  przy  tablicach  pamiątkowych  poświęconych  posłom  II  

Rzeczpospolitej, którzy zginęli podczas wojny polsko-bolszewickiej, podczas II wojny  

światowej.  Znajduje  się  tam też  tablica  poświęcona  ofiarom katastrofy  lotniczej,  

która wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem – zginęło wtedy 96  

osób, w tym Prezydent Rzeczypospolitej,  Lech Kaczyński. Poznaliśmy też różnego  

rodzaju  ciekawostki  i  anegdoty  związane  z  Sejmem.  Następnie  udaliśmy  się  do  

gabinetu  najwyższego  przedstawiciela  Izby  Niższej  polskiego  Parlamentu  –  

Marszałka Sejmu RP, Grzegorza Schetyny. Sala, w której się znaleźliśmy, wyglądała  

imponująco. Był w niej  ogromny księgozbiór, liczne dzieła sztuki oraz zabytkowe  

meble.  Po  zakończeniu  wizyty  u  Marszałka  Sejmu  RP  poszliśmy  na  spotkanie   

z posłami Tadeuszem Sławeckim i Stanisławem Żmijanem, którzy opowiadali nam 

o  swojej  pracy,  o  historii  sejmu  i  senatu,  o  pracach  w  komisjach  sejmowych  

i ciekawostkach związanych z byciem posłem. Posłowie chętnie odpowiadali też na  

nasze  pytania.  Szczególnie  interesowała  nas  aktualnie  rozpatrywana  sprawa  

studiowania na dwóch kierunkach jednocześnie i wprowadzeniem opłaty za podjęcie  

tych drugich studiów. Na zakończenie wizyty w sejmie uczestnicy naszej wycieczki  



otrzymali czasopismo „Kronika Sejmowa”. Mieliśmy okazję zjeść obiad w stołówce  

sejmowej,  gdzie  też  spotkaliśmy  wielu  znanych  nam  polityków,  między  innymi  

Ludwika Dorna, Joannę Kluzik-Rostkowską, Stefana Niesiołowskiego. 

Wyjazd do Warszawy w celu odwiedzenia sejmu i  przyjrzeniu się z bliska  

pracy polityków dostarczył nam wielu niezapomnianych wrażeń. Praca parlamentu  

widziana z bliska wygląda zupełnie inaczej niż to, w jaki sposób pokazują ją media.  

Wycieczka do Warszawy jest dla wielu z nas cennym doświadczeniem życiowym. 

Patryk Matysiuk, kl. IA

Stan wojenny – spojrzenie po dwudziestu latach.
WYSTAWA NA SZKOLNYM PATIO.

W dniach 10 stycznia – 4 lutego 2011 r. w naszej szkole 
została zaprezentowana wystawa pod tytułem: ”Stan wojenny – 
spojrzenie  po  dwudziestu  latach”,  przygotowana  przez 
Oddziałowe  Biuro  Edukacji  Publicznej  Instytutu  Pamięci 
Narodowej  w  Lublinie.  Ekspozycja  przedstawiała  wydarzenia 
stanu wojennego w szerokim kontekście historii lat 80-tych. 
Autorzy   pokazali  m.in.  początki  ruchu  solidarnościowego, 
podkreślili  rolę  „Lubelskiego  Lipca”  dla  narodzin 
„Solidarności”.

Wystawa obrazowała, jak dramatycznym doświadczeniem dla 
polskiego społeczeństwa było wprowadzenie stanu wojennego. Do 
jej  przygotowania  twórcy  wykorzystali  liczne  fotografie 
dokumentujące  przejawy  oporu  wobec  władzy,  plakaty 



propagandowe  ilustrujące  „walkę  na  słowa”  toczoną  między 
władzą a Solidarnością

Uczniowie  z  zainteresowaniem  zapoznali  się  również
z kopiami gazetek wydawanych przez podziemne organizacje.

Znamy stan wojenny tylko z lekcji historii i opowieści 
rodzinnych. Ta wystawa natomiast sugestywnie uzmysłowiła nam 
ogromną  skalę  represji  władz  wobec  społeczeństwa,  trudną 
sytuację  ludzi  uwięzionych  z  powodów  politycznych  oraz 
pokazała nam jak bardzo Polacy byli zdeterminowaniu w dążeniu 
do wolności.  (km.)

148 rocznica wybuchu powstania styczniowego
22  stycznia  2011  r.  obchodzono  w  Lublinie  148  rocznicę  wybuchu  powstania 

styczniowego.  W  czasie  uroczystości  nie  zabrakło  reprezentantów  XXIII  Liceum 

Ogólnokształcącego, czyli pocztu sztandarowego w składzie: Iga Kutnik, Dominika Woźniak 

i  Kamil  Zieliński  (wszyscy  z  kl.  IC)  wraz  z  opiekunką  Samorządu  Uczniowskiego,  panią 

Katarzyną Borowiec. 

O  godzinie  9:00  w  kościele  pod  wezwaniem  Niepokalanego  poczęcia  NMP, 

potocznie  nazywanym  kościołem  garnizonowym,  odbyła  się  msza  święta  w  intencji 

uczestników powstania. 



O  godzinie  10:00  wyruszyliśmy  w  kierunku  ul.  Langiewicza,  gdzie  znajdowało  się 

miejsce straceń powstańców, obecnie upamiętnione pomnikiem. Tam złożyliśmy kwiaty  

i zapaliliśmy znicze. 

Maraton pisania listów!
Czym jest Maraton Pisania Listów?

Maraton Pisania Listów Amnesty International odbywa się co roku w okolicach 10 
grudnia, W czasie Maratonu przez 24 godziny ręcznie pisane są listy w obronie kilkunastu 
konkretnych  osób,  których  prawa  zostały  złamane.  Indywidualnie  wyrażony  sprzeciw 
przeciwko łamaniu praw człowieka ma szczególną moc. Maraton nie jest zwykłą zbiórką 
pieniędzy,  ale konkretnym przykładem działania.  Te listy są naprawdę skuteczne.  Wiele 
osób biorących udział  w Maratonie otrzymuje  odpowiedź na swoje listy,  a osoby,  które 
dzięki tym listom zostały uwolnione przyznają, że dodawały im one otuchy i pocieszenia.  
Nasze  listy  solidarności  okazują  się  często  ostatnią  nadzieją  dla  prześladowanych  
i więzionych.  Warto wspomnieć, że idea maratonu została zapoczątkowana przez polską 
sekcję Amnesty International  w 2001 roku.  Początkowo Maraton miał  charakter  lokalny
i  odbywał  się  wyłącznie  w  Polsce.  Z  czasem  stał  się  imprezą  ogólnoświatową, 
organizowaną w licznych państwach Europy Zachodniej, USA a nawet w Nowej Zelandii 
i  na  Bermudach.  Dziś  Maraton  uważany  jest  za  istotny  wkład  Polski
w globalną świadomość Amnesty International. Co roku dzięki Maratonowi Pisania Listów 
udaje nam się wpłynąć na realną poprawę sytuacji kilku lub kilkunastu osób. W zeszłym 
roku, w wyniku naszej akcji dostaliśmy dobre wiadomości od dziewięciu nikaraguańskich 
obrończyń  praw  człowieka,  Birtukan  Mideksy  z  Etiopii,  blogera
z Egiptu, od Rity Mahato z Nepalu i Aminatou Haidar z Sahary Zachodniej. Szacujemy, że 
nasze listy są skuteczne w ponad 30% przypadków, chociaż tak naprawdę nie liczby są tutaj 
najważniejsze. Warto pisać dla uratowania nawet jednej osoby!



Jak wygląda Maraton w Lublinie?
10 grudnia Lubelska Grupa Amnesty International zorganizowała happening z okazji 

Międzynarodowego  Dnia  Praw  Człowieka.  Wydarzenie  promowało   zbliżający  się  XI 

Maraton  Pisania  Listów.  Happening odbył  się  na  placu  Władysława  Łokietka  i  był  on  

powtórzeniem akcji  z roku 2009, która  - mamy nadzieję - stanie się imprezą cykliczną

i  symbolem Maratonu Pisania  Listów.  Podczas  happeningu  zbierane  były   podpisy pod 

petycjami  w  obronie  więźniów  sumienia.  Uwieńczeniem  całości  było wypuszczenie  

62 balonów w barwach Amnesty, symbolizujących  62 rocznicę podpisania Powszechnej 

Deklaracji  Praw  Człowieka,  najważniejszego  dokumentu  zajmującego  się  prawami 

człowieka. Do każdego z balonów przywiązane były koperty z nazwą jednego z krajów,  

w którym są łamane prawa człowieka.



Każdy mógł  przyjść,  bez  względu  na  wiek,  poglądy i  status  społeczny.  Można  było 

napisać list, pijąc ciepłą herbatę i spędzając czas w miłym towarzystwie. 

2716 listów w Lublinie!
Tym wynikiem zakończono oficjalne liczenie listów napisanych podczas XI Maratonu 

Pisania Listów w dniach 11-12 grudnia 2010.

Warto było!
Napisano więcej listów zarówno w Lublinie jak i w całej Polsce. Łącznie 145 195  listów. 

Prawie o 40 tys. więcej apeli niż w roku 2009. 

Wojciech Staszek, kl. Ii



NOWOŚCI W SZKOLNEJ BIBLIOTECE!

Kiedy  myślisz  o  Walkiriach,  pomyśl  o  odwadze.  Jak  wiele  potrzeba odwagi,  by  
zajrzeć w głąb siebie? Jak mocno trzeba uwierzyć, by rozum i serce mogły się pojednać?  
Jak odróżnić prawdziwą miłość od zauroczenia? W poszukiwaniu swojego anioła Paulo  
wyrusza  z  żoną  w  podróż  po  pustyni  Mojave.  Droga  okazuje  się  wyboista  i  usiana  
kolejnymi, coraz trudniejszymi pytaniami. Opowieść o potrzebie zaakceptowania własnych  
słabości,  pojednania  się  z  przeszłością,  o  poznawaniu  swoich  zalet  i  umiejętności  
przyjmowania szczęścia bez poczucia winy.  Opowieść o przemianie,  którą każdy z nas  
musi przejść, żeby zrobić krok do przodu. Jedna z najbardziej osobistych książek Paula  
Coelho. 

(MPIK)
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REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU 

POEZJI UCZNIÓW
W XXIII LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO 

NAUCZANIA W LUBLINIE

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie 
XXIII Liceum Ogólnokształcącego.

2. Prace konkursowe – 3 wiersze – należy 
przedstawić w formie wydruku bądź przesłać 
na pocztę elektroniczną pod wskazany w 
ogłoszeniu adres.

3. Teksty należy opatrzyć podpisem autora.
4. Prace ocenia specjalnie powołane jury.
5. Decyzje jury są ostateczne.
6. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy 

i nagrody książkowe.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

wykorzystywania tekstów konkursowych 
w celach edukacyjnych.

8. Wyniki konkursu będą ogłoszone na 
tablicach informacyjnych szkoły.

Zapraszamy do udziału w XI edycji
 Szkolnego Konkursu Poezji Uczniów

Prace  konkursowe  –  3  wiersze  -  należy  składać  w  formie 
wydruków do biblioteki szkolnej lub drogą elektroniczną na adres 
msobon.23lo@onet.pl do dnia 15 marca 2011 roku.

     

Zespół redakcyjny gazetki szkolnej „Tajniak” zaprasza wszystkich uczniów 

XXIII Liceum Ogólnokształcącego do współpracy!

Opieka merytoryczna nad zespołem redakcyjnym:

Mgr Anna Michalska (język polski)

Mgr Anna Zając (język polski)

mailto:msobon.23lo@onet.pl

