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ZA ROZPOCZĘTY… 



 

WSTĘPNIAK 
 
 
 Po wakacyjnej przerwie Tajniak znowu 
staje gotowy na posterunku. Rozpoczął się 
nowy rok szkolny (tym razem w dość 
oryginalny sposób obwieszczony przez 
przyrodę- patrz okładka), a wraz z nim moc 
nowych pomysłów na materiały do naszej 
Gazetki. Dalej będziemy współpracować z 
różnymi agendami szkolnymi. Będziemy Wam 
relacjonować to, co działo się na terenie szkoły 
i poza nią, gdzie bywał nasz Poczet 
Sztandarowy, gdzie wyjeżdżały poszczególne 
klasy, jakie przedsięwzięcia podejmowali 
uczniowie i nauczyciele. 

 
Ważną zmianą jest fakt 

zaangażowania  w realizację kolejnych 
numerów Tajniaka uczniów klasy 2a- klasy o 
profilu dziennikarsko-artystycznym. Dzięki nim 
powstanie kilka numerów specjalnych Gazetki 
XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. 

 
Kolejna zmiana dotyczyć będzie formy 

Tajniaka. W tym roku szkolnym rezygnujemy z 
papierowej wersji na rzecz wersji 
elektronicznej. Dzięki temu szybciej gazetka 
dotrze do Was, każdy będzie mógł w dowolnej 
chwili sięgnąć do interesujących go artykułów. 

 
Ponownie zwracamy się do Was z 

ogromną prośbą o pomoc w realizowaniu 
naszego pisma. Cenne są dla nas wszystkie 
przekazywane informacje, chcemy, byście 
dzielili się z nami tym, co wam się podoba i co 
Wam się nie podoba. Jeśli lubicie pisać teksty 
publicystyczne, macie talent poetycki, radość 
sprawia Wam fotografowanie czy rysowanie, 
zasilcie nasze szeregi. Każdego przyjmiemy z 
otwartymi ramionami. 

 
Zapraszamy do lektury, życząc 

powodzenia na najbliższych 10 miesięcy!!! 

 
kalendarium 

 

 2.09.2013r.- uroczyste rozpoczęcie 

roku szkolnego, 

 10.09.2013r.- pierwsze zebrania z 

rodzicami, 

 17.09.2013r.- udział Dyrekcji i 

Młodzieży XXIII Liceum 

Ogólnokształcącego w uroczystościach 

upamiętniających 74. rocznicę napaści 

Rosji sowieckiej na Polskę, 

 24.09. i 1.10. - warsztaty dla klasy 2a 

zorganizowane przez fundację 

Teatrikon, 

 14.10.2013r. uroczysta akademia z 

okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

 16.10.2013r. pielgrzymka 

maturzystów na Jasną Górę, 

 24.10.2013r.-drugie zebranie z 

rodzicami, 

 25.10.2013r.- warsztaty poświęcone 

profilaktyce raka piersi, 

 28-30.10.2013r.- niezwykłe lekcje 

wychowawcze, prowadzone przez 

pana Tomasza Filipowicza i pana 

Adama Radzikowskiego z Fundacji 

Sokrates na temat pozytywnych 

postaw młodzieży wobec osób 

niepełnosprawnych. 
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Profilaktyka 

 

Dekalog zdrowego żywienia 

 

1. Jedz regularnie minimum 3 posiłki 

dziennie, w tym koniecznie 

śniadanie. 

Zaplanuj trzy umiarkowane posiłki 

dziennie oraz, gdy będziesz odczuwać 

głód, zdrowe przekąski w postaci warzyw 

lub owoców. 

2. Dbaj o urozmaicanie diety. 

Twój codzienny jadłospis powinien 

zawierać różnorodną żywność 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. 

3. Jedz produkty zbożowe w każdym 

posiłku. 

Wybieraj te bogate w błonnik jak chleb 

razowy, chleb pełnoziarnisty, kasze i 

płatki. 

4. Używaj tłuszczów roślinnych. 

Ogranicz ilości spożywanego 

tłuszczu zwierzęcego jak smalec i 

masło. 

- do sałatek używaj oliwy z oliwek, olejów: 

słonecznikowego, sojowego, 

- do smażenia używaj oleju rzepakowego 

lub tłuszczu przeznaczonego do smażenia, 

- do smarowania pieczywa używaj 

miękkich, wysokiej jakości margaryn 

beztransowych. 

5. Jedz warzywa i owoce codziennie. 

Owoce, ze względu na dużą 

zawartość cukru, jedz w małych 

porcjach, nie więcej niż 2-3 razy 

dziennie, zaś warzywa jadaj do 

woli. 

6. Jedz więcej ryb i roślin 

strączkowych. 

Powinieneś jeść ryby co najmniej 2 

razy w tygodniu, najlepiej śledzie, 

makrele, łososie, sardynki, tuńczyka, 

również z puszki. Pamiętaj, że 

najbardziej wartościowe są ryby 

morskie. 

7. Pij mleko i przetwory 

mleczne codziennie. Jeśli masz 

nadwagę lub wskazanie do 

obniżania cholesterolu i ilości 

tłuszczu w diecie, wybieraj mleko o 

obniżonej zawartości tłuszczu i jego 

niskotłuszczowe przetwory. 

8. Czerwone mięso i jego przetwory 

jedz w umiarkowanych ilościach. 

Zastąp je drobiem. Wybieraj 

najchudsze kawałki mięsa. 

9. Zachowaj umiar w jedzeniu cukru i 

słodyczy. Ograniczaj spożywanie 

soli kuchennej, nie dosalaj, zastąp 

sól innymi przyprawami lub 

ziołami. 

10. Pij wodę mineralną oraz naturalne 

soki warzywne i owocowe, bez 

dodatku cukru. Wypijaj minimum 

1,5 litra płynów dziennie. 
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Pielgrzymka  

maturzystów  

na Jasną Górę  

Tradycyjnie w pierwszych 

miesiącach roku szkolnego lubelscy 

maturzyści udają się na pielgrzymkę 

do Częstochowy. W tym roku 

uczniowie naszej szkoły wraz z 

wychowawcami i dyrekcją wyruszyli 

na Jasną Górę 12 października. 

Hasłem 29. Pielgrzymki 

Maturzystów były słowa:  

Wiem, komu uwierzyłem. 

     Poranek w Lublinie był 

pochmurny, ale Częstochowa 

powitała nas słońcem i piękną 

pogodą oraz wspaniałą atmosferą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Każdy z uczestników pielgrzymki 

wiózł na Jasną Górę swoje prośby i 

intencje – najczęściej 

powtarzającymi się były oczywiście 

te, które dotyczyły dobrze zdanej 

matury i dostania się na wymarzone 

studia.  

     Zeszłoroczna pielgrzymka 

maturzystów była szczególna, 

ponieważ uczniowie i wychowawcy 

XXIII Liceum oraz innych szkół 

lubelskich byli współtwórcami 

oprawy modlitewnej podczas 

Eucharystii i Drogi Krzyżowej. 

Jednak i w tym roku byliśmy 

uczestnikami wyjątkowego 

wydarzenia.       12 października był 

Międzynarodowym Dniem 

Maryjnym. Ojciec Święty 

Franciszek wybrał dziesięć 

sanktuariów maryjnych na całym 

świecie, w tym Jasną Górę, które 

zaprosił do specjalnego włączenia 

się w ogólnoświatowe czuwanie 

modlitewne związane z Rokiem 

Wiary.   

     O godzinie 19:00 rozpoczęło się 

połączenie z Watykanem za pomocą 

łączy telewizyjnych. Wierni, 

zgromadzeni na błoniach przed 

bazyliką, przynieśli ze sobą zapalone 

świece, symbol czuwania z Maryją.     
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        Modlitwa różańcowa trwała 

równolegle w różnych miejscach 

świata  i w różnych językach. 

Czuwania odbywały się w Nazarecie 

(Izrael), Loudes (Francja), 

Vailankanni (Indie), Nairobi 

(Kenia), Banneaux (Belgia), Akita 

(Japonia) Waszyngtonie (USA), 

Buenos Aires (Argentyna), 

Aparecida (Argentyna). Sanktuarium 

w Częstochowie przypadło w 

udziale prowadzenie II tajemnicy 

radosnej różańca świętego: 

„Nawiedzenie świętej Elżbiety”.  

 

 

 

 

 

 

 

    Zaraz po zakończeniu Drogi 

Krzyżowej wyruszyliśmy  do 

Lublina pełni nadziei, że nasze 

modlitwy były skuteczne i nasze 

prośby zostaną wysłuchane. Teraz 

nie pozostaje nic innego, jak tylko 

przygotować się do matury.                              

XX.  

 

 

Harmonogram matur próbnych 

 

Pozostając w kręgu maturzystów, 

przechodzimy do tematu, może mniej 

natchnionego, ale jakże ważnego. Jak co 

roku, tak i obecnie uczniowie naszej szkoły 

przystępują do matury próbnej z 

Operonem. 

Życząc im POWODZENIA, poniżej 

prezentujemy harmonogram matury 

próbnej: 

 

 

26 listopada 2013 roku-  

 matura próbna z języka polskiego (zakres 

podstawowy)- czas trwania 170 minut, 

27 listopada 2013 roku –  

Matura próbna z matematyki (zakres 

podstawowy)- czas trwania 170 minut, 

28 listopada 2013 roku –  

Matura próbna z języka obcego 

POWODZENIA!!! 
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Pokazy z fizyki 

Tradycją już stał się udział uczniów 

naszej szkoły w corocznych wrześniowych  

pokazach z fizyki. Krótką relację z pokazów 

tegorocznych prezentuje nam Ania 

Rogowska- uczennica klasy 1e. 

Już od lat 60.  organizowane są przez 

lubelski oddział Polskiego Towarzystwa 

Fizycznego Instytutu Marii Curie- Skłodowskiej 

pokazy fizyczne, które trwają przez cały 

wrzesień. Uczniowie klas pierwszych, drugich i 

trzecich, uczęszczający na zajęcia rozszerzone 

z przedmiotów ścisłych, jak matematyka i 

fizyka, pod opieką nauczycieli- pana Roberta 

Śniega i pana Stanisława Piłata brali udział w 

jednym z takich spotkań, które miało miejsce 

25 września bieżącego roku.  

Młodzież z zaciekawieniem brała 

czynny udział w  pokazach pt. Elektrostatyka, 

Mechanika i Akustyka. Pracownicy UMCS-u 

bardzo dobrze przygotowali się do tego 

spotkania, dzięki czemu uczniowie mogli 

oglądać interesujące eksperymenty, których w 

szkolnych warunkach nie można by 

wykonać…Wykłady te pozwoliły nam 

zrozumieć, pokazane w przystępny sposób, 

zasady prawa fizyki poznawane na lekcjach w 

szkole. 

Myślę, że pokazy te odbędą się 

również za rok i nasi młodsi koledzy i koleżanki 

również będą mogli wziąć w nich czynny 

udział. A może będzie i tak, że i my ponownie 

tego doświadczymy. 

 

 

  

W roku szkolnym 2013/2014 klasa 2a 

o profilu dziennikarsko-artystycznym 

rozpoczęła zajęcia profilowe z podstaw 

dziennikarstwa. Założenie jest takie, aby nie 

były to tylko lekcje teoretyczne, ale również 

warsztaty, podczas których uczniowie będą 

mogli zaznajomić się z trudną, ale bardzo 

interesującą sztuką dziennikarską. W tym celu 

nawiązaliśmy współpracę z fundacją 

Teatrikon, której członkowie przygotowali dla 

nas oryginalne warsztaty.  

Pierwsze spotkanie odbyło się 24 

września. Jego temat to „Patriotyzm 

powstania- rewolucja a ewolucja”. Uczniowie 

mieli okazję do wyrażenia swojego zdania na 

temat zrywów niepodległościowych wieku XIX,  

i swojego pojmowania patriotyzmu. Temat 

może poważny, ale jakże aktualny… 

1 października członkowie fundacji 

zaproponowali nam zajęcia w zupełnie innej 

konwencji. Ich temat to „Edukacja 

pozaformalna”. Była to świetna okazja nie 

tylko do nauki, ale przede wszystkim do 

zabawy. Odeszliśmy od powszechnej formy 

lekcji, zniknęły ławki ustawione równo w 

rządkach, między uczniami a prowadzącymi 

panowały partnerskie relacje, był czas na 

rysowanie, a nawet tworzenie niezwykłych 

konstrukcji architektonicznych. 

 

W grudniu przed uczniami 2a kolejne 

warsztaty, tym razem zorganizowane przez 

Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie 

Skłodowskiej w Lublinie.                Red. 
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historia 

Agresja Rosji sowieckiej była 

bezpośrednią konsekwencją paktu 

Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 r., 

w którym Niemcy i Związek Sowiecki 

uzgodnili likwidację Państwa Polskiego 

oraz podział jego terytorium pomiędzy 

obydwa te kraje. Na mocy paktu 

Ribbentrop-Mołotow Lubelszczyzna miała 

znaleźć się w sowieckiej strefie 

okupacyjnej. Umową dodatkową z 28 

września 1939 r. pomiędzy Niemcami i 

Rosją Sowiecką Lubelszczyzna przeszła do 

niemieckiej strefy okupacyjnej. 

W Lublinie dnia 17 i 18 września 

odbyły się uroczystości upamiętniające te 

historyczne wydarzenia. W 

uroczystościach tych udział wzięli 

również: Dyrekcja i uczniowie XXIII 

Liceum Ogólnokształcącego im. 

Nauczycieli Tajnego Nauczania w 

Lublinie.  

O godzinie 11 w kościele pw. 

Wniebowzięcia NMP odbyła się msza 

święta, a po niej przemarsz z udziałem  z 

udziałem orkiestry wojskowej i kompanii 

honorowej Garnizonu Lublin, ulicą 

Peowiaków na Plac Dzieci z Pahiatua, pod 

pomnik Matki Sybiraczki, 

Uroczysty apel z okazji Dnia 

Sybiraka: odegranie hymnu narodowego, 

powitanie uczestników, odegranie Marszu 

Sybiraków, wystąpienia okolicznościowe, 

apel pamięci, salwa honorowa, złożenie 

kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem 

Matki Sybiraczki uwieczniła redakcja 

TVS.   

 

Twórczość naszych uczniów 
 

W każdym numerze Tajniaka prezentujemy 
cykl poświęcony twórczości naszych 
Uczniów. Macie możliwość przeczytania tu 
dzieł poetyckich, opowiadań, a także 
fragmentów powieści, których autorami są 
uczniowie XXIII Liceum 
Ogólnokształcącego. Zachęcamy Was do 
współtworzenia tych stron gazetki. Prace 
możecie przekazywać opiekunkom 
Tajniaka- pani Annie Michalskiej i pani 
Annie Zając lub Waszym nauczycielom 
języka polskiego. Zapraszamy!!!! 
 

 

*** 

 

Tiku-tiku-tak gdzie się znajduje jego znak? 

Już piąta? Jak to? Ależ to strach! 

Zbyt szybko umyka czas, bez liku czy 

granic. 

 

Czymże jest ten świat? Zbyt duży to 

czas… 

A jak powstał ten gmach? Czasem … 

Czasem trudno pomyśleć sobie brak czasu. 

Czas czasowi czasem nierówny. 

 

Wszystko zbyt szybko, zbyt długo 

Ja idę w lewo a on w prawo 

I jak sobie pomyśleć czasem 

To nigdy zbyt dużo czasu nie ma. 

 

Tik-tak-tik czas nie patrzy 

Nie czeka na Ciebie 

Czasem warto to sobie uświadomić… 
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*** 

 

 

Słowo stało się przecież potęgą 

I nikt nie zaprzeczy udrękom. 

Każdy w świecie żyje swoim 

Życie życiem jest ubogim. 

 

Wszystko na jednym jest stworzone, 

Sowo słowu nierównym idolem 

Działanie z ziemią pokryło się 

lodem. 

 

Czyny mową leżą udręczone, 

Nad wszystko stworzone i 

wytworzone, 

Mowa czynu unika to z życia 

wynika. 

Słowo czynem czy czynem słowo? 
 

 

 

***  

 

Do was wołam, nawołuję, 

Wracam, siadam, jem i piję 

Codzienności maskę ściągam 

W rzeczywistości sen się pogrążam. 

 

W życiu katorgą ujęty 

Sens śmierci wyjęty. 

Cierpisz w duszy katusze? 

Maskę wyryjesz nową. 

 

Wszyscy mają Cię gdzieś? 

Maska we wszystkim pomoże! 

Tłem się stałeś nie pierwszym 

planem 

Zgiń przepadnij niepotrzebnyś 

 

Pętla na szyi  błyska i świta 

Światłem martwej duszy. 

Przecież to maska! Ją powieś! 

Koniec basta wykrzyknik i kropka. 

 

 

*** 

 

Ciemności wyżarte ku końcowi 

Zbielona do dna samego 

Ujrzałem. Usłyszałem. Poczułem. 

Oczy przejrzały, już nie w lustrze. 

 

Pot cieknący z ciała 

Chłodzi w dole kopanym 

Przez emocje wydarte 

Gdzież ja wpadłem? 

 

Czemu mój Boże nikt tego nie 

widzi? 

Wdzięki swe rozkładam 

Duszę mą otwieram 

Lecz jakby o ścianę. 

 

Cierpię wśród zbłąkanych 

Co w miłości dół wykopany 

Wepchnęli gołego i samego. 

Otwórz swe oczy i spójrz! 

 

Szukałem dna w dziurawym 

Głuchy głupi ślepy nieobecny 

Spójrz i odpowiedz w czas! 

W uczuciach zamglonych  

Zginę przepadnę. 
 

***  

 

Koniec z końcem  

Wiązać chcemy 

Lecz nic nie umiem 

Co więc zostaje? 

Jeszcze mniej umieć będziemy! 

Po co komu wiedzieć wszystko? 

Skoro i bez tego żyć możemy? 
 

[M.S.] 

Redakcja gazetki szkolnej Tajniak pod 

opieką pani Anny Michalskiej i pani Anny 

Zając 

 


