
LO W TRZEBINI - Z ŻYCIA SZKOŁY 

1 MARCA 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH  

Luty 2022 

Żołnierze wyklęci nazy-

wani są również żołnie-

rzami niezłomnymi oraz 

polskim powojennym 

podziemiem niepodległo-

ściowym i antykomuni-

stycznym.  

Byli oni antykomuni-

stycznym i niepodległo-

ściowym ruchem party-

zanckim stawiający opór 

sowietyzacji Polski.  

Działali w latach 1944-1947. Przyczynami powstania tej grupy konspiracyj-

nej był przede wszystkim opór polskiego 

podziemia niepodległościowego wobec pró-

by narzucenia nowego ustroju politycznego 

w Polsce i oderwanie Kresów Wschodnich 

przez Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich (ZSRR).  

Liczbę członków grup konspiracyjnych 

szacuje się na 120–180 tysięcy osób. Ostat-

ni członek ruchu oporu – Józef Frańczak ps. 

„Lalek” zginął w obławie osiemnaście lat po 

wojnie, dokładnie 21 października 1963 

roku. 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-

tych jest świętem państwowym od 2011 r. 

Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 w mokotowskim wię-

zieniu komuniści zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność  

i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni 

kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku 

dzieło Armii Krajowej. 

Opracowały: Lacher Natalia, Wieńć Karolina  

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

W imieniu Samorządu Szkolnego i władz klasowych  

prezentuję pomysły na marzec: 

 8 MARCA - DZIEŃ KOBIET - trochę zabawy i luzu. Osoby, które ubiorą 

spódniczkę, sukienkę, pomalują usta szminką - nie będą pytane. NIE DO-

TYCZY TO SPRAWDZIANÓW I KARTKÓWEK. 

 21 MARCA - PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - lekcje odbywają się według pla-

nu, ale Samorząd przygotował dla nas niespodzianki. 

Kusek Nicola, kl. 1 a 

W bieżącym numerze: 
 

 Narodowy Dzień Pa-

mięci Żołnierzy Wyklę-

tych 

 Sylwetki wyjątkowych 

kobiet 

 Co sądzą o nas nasi 

uczniowie? 

 Oferta edukacyjna 

2022/23 

 Samorząd Uczniowski - 

pomysły na marzec 

 Językowe co nieco 

International  



KLASY SŁUŻB MUNDUROWYCH 

GRUPY PEDAGOGICZNE 
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Wybrałem ten profil, ponieważ mamy własną strzelnicę i świetne możliwości rozwoju                                                  

i przygotowania do przyszłej służby mundurowej - Bałys Wiktor, kl 1 c 

 

Nauczyłem się stopni wojskowych: stopni PSP, rozkładania i składania karabinu KBK AK 47, danych  

taktyczno-technicznych karabinka Grot. Chcę służyć w wojsku, to jest mój cel - Pardyl Filip, kl.1 c 

 

W klasie wojskowej zafascynowały mnie lekcje mundurowe: mamy zajęcia z musztry, strzelania  

na strzelnicy laserowej. Korzystaliśmy z replik AK 47, Glock 19.  Najważniejsze jest również to,  

że poruszanie się w mundurze wojska polskiego to jest dla mnie zaszczyt. A  ślubowanie,  

które złożyłem na rynku w Trzebini to ogromne wyróżnienie - Sądecki Filip, kl. 1 c 

 

Atutem tej szkoły jest to, że po ukończeniu klasy wojskowej mam certyfikat i mogę ubiegać się  

o przyjęcie do służb mundurowych. To nie wszystko, szkoła ma dobrą lokalizacje. I jeszcze jest  

własna strzelnica i interesujące aktywności pozaszkolne – Wołowiec Oskar, kl. 1 c 

  

Wybierając tę szkołę, byłam pewna, że będzie ona odpowiednia dla mnie. Tak się okazało!  

Jest to szkoła, która zapewnia ogromny komfort i poczucie własnej wartości. Przede wszystkim  

można określić ją mianem ,,szkoły przyszłości”, gwarantuje przygotowanie do dorosłego życia.  

Będąc w certyfikowanej wojskowej klasie, staram się skupić na tym, by poświęcić swój własny czas  

innym. Wyposażenie szkoły, zajęcia praktyczne oraz teoretyczne: skoki spadochronowe, strzelnica  

laserowa w budynku szkoły, rozkładanie oraz składanie podstawowej broni, jaką jest AK-47, pozwalają  

poczuć się choć na chwilę jak prawdziwi mundurowi. Jeśli wybierzecie naszą szkołę  

z całą pewnością nie pożałujecie tego wyboru! - Kusek Nicola, kl. 1 a 

 

Wybrałem tę szkołę, ponieważ ma bardzo dobrą klasę mundurową. Oferuje ona korzystanie ze strzel-

nicy laserowej, wyjazdy do wojska, skoki spadochronowe i świetny program edukacji na temat wojsko-

wości. Po zakończeniu nauki w szkole otrzymujemy certyfikat MON, który jest przydatny, jeśli w przy-

szłości planujemy służyć w wojsku - Mateusz Kot, kl. 1a 

W naszej szkole są bardzo interesujące zaję-

cia ratownicze, które fascynują uczniów 

tego profilu. Mamy piękny, elegancki i szy-

kowny mundur. A wyposażenie sali jest pro-

fesjonalne. Na zajęciach 

jest oczywiście domowa 

atmosfera. Dodam jesz-

cze, że kadra nauczyciel-

ska jest doskonała - Słota 

Jakub, kl.3 a 

GRUPA RATOWNICZA 

W naszej szkole jest przyjazna atmosfera i możliwość rozwijania zainteresowań np. w tematyce  

wojskowej, pedagogicznej, czy też dziennikarskiej - Lacher Natalia, kl.3 b 

 

Ta szkoła pomaga mi w realizacji moich marzeń. Otwiera mi drogę na nowe możliwości poprzez kursy,  

które są organizowane. Mogę przezwyciężyć swoje lęki i wyznaczyć nowe cele, które dzięki nauce  

w tej szkole jestem w stanie spełnić - Żurawik Alicja, kl.3 b   

 

U nas w szkole każda osoba jest traktowana indywidualnie. Jest doceniana za umiejętności i wiedzę  

z możliwością przedstawienia siebie - Bilska Olga, kl.3 b 

 

Naszym zdaniem Liceum Ogólnokształcące w Trzebini jest najlepszą szkołą w powiecie chrzanow-

skim. Dla każdego kierunku są inne zajęcia oraz dodatkowe lekcje. Klasa mundurowa daje wiele moż-

liwości i zapewnia potrzebną edukację do dalszego rozwoju i pracy w służbach mundurowych. Jest 

odpowiedni sprzęt, a także dobrze wyposażone sale lekcyjne - Nikola Lelek, Klaudia Grzybek, kl. 1 a 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TRZEBINI 

Opracowanie: Małgorzata Kubarek 

Wybrałam ten profil, ponieważ już od dawna 

działam w drużynie  harcerskiej i wykorzystuję 

wiedzę pedagogiczną w pracy z dziećmi. W 

przyszłości nie wyobrażam sobie innego 

zawodu jak tylko pedagog. Chcę być 

wychowawcą harcerskim i pomagać młodym 

ludziom wybierać dobrą ścieżkę życiową -  

Likus Ola, kl. 3 a 

 

Moim marzeniem jest zostać nauczycielem. Od 

zawsze miałam dobrą 

więź z dziećmi. Bardzo 

podobają mi się zajęcia  

w przedszkolu. Dzięki nim 

uczę się i kształtuję w tym 

k i e r u n k u  -  J u l i a 

Ślusarczyk, kl.3 a 
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TERMINY REKRUTACJI (główne) 

Klasa mundurowa (OPW) Klasa medyczna Klasa pedagogiczna Klasa sportowa 

16.05. – 30.05.2022 16.05. – 20.06.2022 16.05. – 30.05.2022 

Próby sprawności fizycznej /klasa mundurowa (OPW) i sportowa/ 

31.05. – 13.06.2022 (drugi termin do 28.06.2022) 

OFERTA EDUKACYJNA 2022/2023 

KLASY MUNDUROWE 

(Oddziały Przygotowania  

Wojskowego) 

KLASY MEDYCZNE 
(biologiczno -chemiczne) 

KLASY PEDAGOGICZNE 
(pedagogika wczesnoszkolna  

i resocjalizacyjna) 

NOWOŚĆ!!! 
KLASA SPORTOWA 

(piłka nożna) 

Przedmioty rozszerzone: 

WOS, geografia, jęz. ang. biologia, chemia, jęz. ang. jęz. polski, biologia, jęz. ang. biologia, geografia, jęz.ang. 

Program Ministerstwa Obrony 
Narodowej 

Przywilej noszenia munduru woj-
skowego. 

Skrócona służba przygotowawcza - 
tylko 12 dni!!! 

Innowacyjny program: 
„Wiedza o zdrowiu z elemen-
tami ratownictwa medyczne-
go dla przedmiotu "Edukacja 

o zdrowiu" 

Innowacyjne programy: „Pedagogika 
wczesnoszkolna” 

„Zagadnienia penitencjarne”  
w zakresie przedmiotu „Pedagogika 

resocjalizacyjna” 

Programy szkolenia zatwierdzone przez 
ministra właściwego do spraw kultury 

fizycznej opracowane przez Polski Zwią-
zek Sportowy. 

Przygotowanie do studiów na kierunkach: 

 bezpieczeństwo narodowe  
i wewnętrzne, stosunki międzyna-

rodowe, kryminologia i in. 
Preferencje  przy kwalifikacji na 

uczelnie wojskowe  
i  do WOT 

medycyna, stomatologia, 
pielęgniarstwo, rehabilitacja, 

fizjoterapia,  ratownictwo 
medyczne, farmacja, bio-
technologia, biochemia, 

weterynaria i in. 

resocjalizacja, pedagogika szkolna, 
wczesnoszkolna, specjalna, psycholo-
gia, animacja kultury, praca socjalna, 

socjologia, politologia  i in. 

gimnastyka korekcyjno —
kompensacyjna, odnowa biologiczna, 

turystyka, trener personalny, menadżer 
sportu lokalnego i rekreacji ruchowej, 
zdrowie publiczne, nauczycielskie i in. 

Szkolenie praktyczne na wojsko-
wych obiektach, prowadzone 

przez Instruktorów wojskowych 

Szkolenie praktyczne  
w nowocześnie wyposażo-

nej pracowni medycznej 
Język migowy 

Praktyczne zajęcia w Przedszkolu 
Samorządowym nr 1 

i „Błękitna Laguna” w Trzebini 
Język migowy 

10h w-f na boisku pełnowymiarowym 
Program motoryczny z dedykowaną 

dietą 
Trenerzy UEFA A 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA: skoki spadochronowe, strzelectwo, kalistenika, ASG, SKS, kurs płetwonurka, kurs ratownika WOPR,  
           samoobrona, basen, zajęcia językowe, zajęcia dziennikarskie 

 JĘZYKOWE CO NIECO INTERNATIONAL 

 

St. Patrick’s Day, feast day (March 17) of St. Patrick, patron saint of Ireland. 

Born in Roman Britain in the late 4th century, he was kidnapped at the age of 16 

and taken to Ireland as a slave. He escaped but returned about 432 ce to convert 

the Irish to Christianity. By the time of his death on March 17, 461, he had esta-

blished monasteries, churches, and schools. Many legends grew up around him - for example, that he 

drove the snakes out of Ireland and used the shamrock to 

explain the Trinity. Ireland came to celebrate his day with 

religious services and feasts. Saint Patrick's Day is celebrated 

on Thursday, March 17, 2022. 

INTERNATIONAL WOMEN'S DAY 
 

International Women’s Day takes place every year on 8 March to celebrate the achievements of women all over the world. It 

started with a protest that took place in New York City in 1908 where women went out onto the streets to demand the right to 

vote, shorter working hours and better pay. Since then it has taken many forms and today it’s a global event that is supported 

by lots of charities, NGOs, governments and academic institutions. In some countries March 8 is an official holiday, but in 

most it’s a normal working day. 

In the UK, International Women’s Day is celebrated in a number of ways, with a special focus on raising awareness of social 

and political issues affecting women. Events taking place around the country in honour of IWD include virtual panel talks, 

screenings and art exhibitions, many of which aim to raise funds for specific charities dedicated to women’s rights. In the past, 

fashion brands have partnered with women’s charities to raise money through sales of special IWD garments. The English are 

not used to giving gifts to women on this day. Greeting cards and symbolic flowers or gifts are handed out on March 10. 



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TRZEBINI 

32-540 Trzebinia, ul. Szkolna 3 

tel./fax. 32 612 22 01  

e-mail: lo.trzebinia@gmail.com 

www.lotrzebinia.pl   
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DANUTA SIEDZIKÓWNA ps. „Inka” Urodziła się 3 

września 1928 r. w Guszczewi-

nie, zmarła 28 sierpnia 1946 r. 

W czasie wojny była znana pod 

pseudonimem „Inka”. Działała 

jako sanitariuszka w 4. szwadro-

nie odtworzonej na Białostoc-

czyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK. 

W 1946 r. wstąpiła do 1. szwa-

dronu Brygady na Pomorzu.  

W późniejszym czasie wstąpiła z siostrą do AK i prze-

szła szkolenie medyczne. Była sanitariuszką. Po II 

Wojnie Światowej kontynuowała działalność pod-

ziemną. 20 lipca 1946 r. została aresztowana przez 

UB. Była bita i poniżana, a 28 sierpnia skazano ją na 

wyrok śmierci. Pośmiertnie została odznaczona Krzy-

żem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

IRENA SENDLEROWA PS. „JOLANTA” Urodziła się 15 

lutego 1910 r. w Warszawie, zmarła 12 maja 2008 r. 

w Warszawie. Irena Sendlerowa była polską działacz-

ką społeczną i charytatywną,  

w czasie II wojny światowej. Od 

początku okupacji niemiec-

kiej zaangażowała się w niesie-

nie pomocy Żydom. W październi-

ku 1943 r. została aresztowana 

przez Gestapo, jednak „Żegocie” 

udało się ją uwolnić. W cza-

sie powstania warszawskie-

go była sanitariuszką w jednym z powstańczych 

punktów sanitarnych na Mokotowie. Po wojnie praco-

wała w opiece społecznej, administracji państwowej  

i średnim szkolnictwie medycznym. Jest damą Orderu 

Orła Białego i Orderu Uśmiechu.  

MARIA SKŁODOWSKA-CURIE Urodziła się 7 listopa-

da 1867 w Warszawie, a zmarła 4 lipca 1934 w Pas-

sy. Była polsko-francuską uczoną zajmująca się fizy-

ką doświadczalną i chemią fizyczną. Była też podwój-

ną noblistką – laureatką Nagrody Nobla z fizyki,  

a także chemii. Wyjechała z Królestwa Polskiego do 

Paryża, by podjąć studia na Sorbonie, następnie roz-

winęła tam swoją karierę nauko-

wą. Do jej dokonań możemy zali-

czyć: rozwinięcie teorii promienio-

twórczości, technik rozdzielania 

izotopów promieniotwórczych 

oraz odkrycie dwóch nowych pier-

wiastków – radu i polonu. Z jej 

inicjatywy prowadzono także ba-

dania nad leczeniem raka za po-

mocą promieniotwórczości. Maria Skłodowska-Curie 

to pierwsza kobieta, która spoczęła w paryskim Pan-

teonie w dowód uznania zasług naukowych. 

EMILIA PLATER Urodziła się w Wilnie 13 listopada 

1806 roku. Pochodziła z szlacheckiej rodziny. Dora-

stała w atmosferze patriotyzmu. Na wieść o wybuchu 

powstania listopadowego Emilia Plater rozpoczęła 

działania, by podjąć walki na Litwie. Planowała zdo-

być Dyneburg. Po rozpoczęciu powstania na Litwie 

zdołała utworzyć oddział i ruszyła na Dyneburg. Nie 

zdecydowała się jednak na atak, 

bo bezpośredni i frontalny atak 

na miasto niósł ryzyko przegranej 

– znacząca przewaga przeciwni-

ka zadecydowała, że przyłączyła 

się do innych oddziałów. Wiosną 

1831 r. Emilia Plater zdecydowa-

ła o przyłączeniu swych oddzia-

łów do oddziału Karola Załuskie-

go, natomiast niedługo później 

gen. Dezydery Chłapowski przyznał jej honorowo cał-

kiem wysoki stopień kapitana oraz przydzielił jej do-

wództwo nad 1 kompanią 1 Pułku Piechoty Litew-

skiej. Jej oddział walczył m. in. o miasto Kowno,  

a sama Emilia Plater odznaczyła się niezwykłą wa-

lecznością. Broniła na przykład eskortowanych od-

działów zaopatrzenia armii powstańczej.  

Karolina Trębecka, Julia Bujniak, kl. 1b 

8 marca: Międzynarodowy Dzień Kobiet - Być kobietą, być kobietą 

W ten dzień prezentujemy sylwetki wyjątkowych, mądrych kobiet, które pokazują, ze odwagą i deter-

minacją można osiągnąć życiowy sukces.  




