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Kilka słów od nas  

Nowa redakcja szkolna, gazetki „Tajniak” wita wszystkich 
nauczycieli i uczniów, w nowym roku szkolnym 2015/2016. 
W tym numerze, zrelacjonujemy wam wszystkie 
najważniejsze wydarzenia, które odbyły się w naszej szkole 
przez ostatnie trzy miesiące. Mamy nadzieje, że taka forma 
gazetki się wam spodoba i przeczytacie nasz kolejny 
numer, zaplanowany na grudzień. Jeżeli jesteście 
kreatywni, lubicie pisać, rysować lub robić zdjęcia, 
zapraszamy Was do współpracy. Mamy nadzieję, że ten 
rok szkolny upłynie Wam w miłej atmosferze nauki i 
zabawy.  

 

Redakcja 



Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 



„Światła, kamera, akcja”- czyli 
ślubowanie klas pierwszych  

 

Dnia 17 września 2015 roku, w naszej szkole, odbyło się 
ślubowanie klas pierwszych i Msza święta z okazji rozpoczęcia 
roku. Grono pedagogiczne, ksiądz, ministranci i szkolni 
"Nowicjusze" zebrali się aby wspólnie celebrować jedno z 
ważniejszych wydarzeń w karierze początkującego licealisty. 
Zapewne starsze roczniki, jak przez mgłę, wspominają swoje 
własne początki w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. 
Nauczycieli Tajnego Nauczania. Tegorocznym "Nowicjuszom" to 
wydarzenie na długo zapadło w pamięci, ponieważ w owym 
wrześniowym dniu, mogliśmy się poczuć niczym w słonecznym 
Los Angeles, ślubując w atmosferze ponad 35 stopni Celsjusza. 
Mimo wszystko upały nas nie zraziły. Nauczyciele i uczniowie 
dzielnie wytrwali dwugodzinną uroczystość, w trakcie której my, 
Pierwszaki, mogliśmy: złożyć niezbędne przysięgi, pomodlić się 
za pomyślne przeżycie najbliższych semestrów, jak i wysłuchać 
przemówienia Pani Dyrektor. Pierwszoklasiści w czasie tego 
wydarzenia, przyjęli dar jakim jest bycie pełnomocnym uczniem 
XXIII LO. i z dumą pozowali do zdjęć, które upamiętniły tamtą 
datę.  



„Światła, kamera, akcja”- czyli 
ślubowanie klas pierwszych 



Europejski Dzień Języków 

30.09.2015 , już po raz czternasty odbył się 
w naszej szkole Europejski Dzień Języków.  
Uczniowie w jak najlepszy sposób 
uświadomili nam, dlaczego nauka języków 
obcych jest taka ważna. „Dzięki temu 
możesz nawiązać kontakty z ludźmi na cały 
świecie”, „Możesz podróżować po całym 
świecie i poznawać kulturę innych krajów” 
takie argumenty padały w filmie 
przygotowanym przez naszą szkolną 
telewizję i z pewnością przekonały nas, że 
warto doskonalić znajomość innych 
języków. Cudownie bawiliśmy się również 
oglądając przedstawienie przygotowane 
przez kółko teatralne i oglądając rozgrywkę 
konkursową na temat wiedzy o świecie.  
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za 
zorganizowanie tak pouczającego apelu.  



Nasze Liceum jesienią - z perspektywy 
Pierwszoroczniaka 

 Temperatury są już bliżej niż dalej od 
zera, natrętne liście spadające z drzew i 
wszechobecne błoto, coraz bardziej 
przypominają o swojej obecności, w 
szkole oprócz przysypiania na pierwszej 
godzinie - bo ponuro, przysypiasz na 
wszystkich innych. Deszcz jak padał, tak 
nadal pada i młodzież ponownie cierpi 
na dolegliwość zwaną "Niechcemisię". 
Wielu z nich nadal wspomina wakacje, 
dopomagając się między lekcjami, 
rozbudzającą kawą z automatu, tudzież 
walcząc z wygrzebaniem ostatnich 
drobniaków z kieszeni tudzież portfeli - 
oczywiście tylko po to, aby sprawić sobie 
większy kubek owego kofeinowego 
napoju. Atmosfera pozornie wydaje się 
być drętwa, jednak jakby się dokładniej 
przyjrzeć, jest zupełnie inaczej. Mimo że 
niektórzy wręcz oddaliby ostatni 
kawałek pizzy lub czekolady, za 
dodatkową godzinę snu, to i tak prędzej 
czy później  

uczniowie "wracają do żywych" powtarzając 
przed samą kartkówką wzory na "Majze", 
"Pszyrke" albo definicje na "Polaka" czy 
"Angola". Jakkolwiek by nie patrzeć, 
nasuwają się tematy Świąt, które, jak głosi 
popularna reklama, są już "Coraz Bliżej". Na 
myśl o nadchodzących prezent... tzn. 
Świętach, większość licealistów wystraja się 
w uśmiechy, przecież ostatnie kilka miesięcy i 
tak upłynęło wręcz niezauważalnie, a w 
radiach już niedługo zaczną katować "Last 
Christmas". Cieszę się, że dostałam szansę 
spędzenia jesieni 2015, wraz z moją klasą, 
jako nowo-wtajemniczeni pierwszoklasiści 
XXIII Liceum. Jako uczniowie humana w 
"dwa-trzy", motywujemy się codziennie 
dawką zdystansowanych żartów, brnąc 
niczym dzielni rycerze , między gwardią 
sprawdzianów i kartkówek. 
 
 



Piszcie do nas!  

Wszystkich uczniów, zachęcamy do wysyłania prac na 

email: tajniak23lo@interia.pl. Z niecierpliwością czekamy 

na Wasze prace   

mailto:tajniak23lo@interia.pl

