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Początki klas mundurowych doskonale 

pamięta ówczesna Dyrektor Liceum, 

pani Ewa Wrzeszcz. W rozmowie z Mał-

gorzatą Kubarek opowiada o rozwijaniu 

tego kierunku w naszym Liceum. 

Jak Pani wspomina początki działalności 

klas mundurowych? 

Wspominam ten okres jako bardzo trudny, 

ponieważ wiązał się ze zmianą organu pro-

wadzącego Szkołę, a więc reorganizacją jej 

pracy. Sytuacja ta z jednej strony kosztowa-

ła wiele wysiłku organizacyjnego, z drugiej 

jednak stworzyła nowe możliwości rozwoju 

Szkoły. W budżecie znalazły się środki na 

zajęcia dodatkowe, rozwijające zaintereso-

wania uczniów, również w małych grupach 

oraz na innowacje, w tym m.in. dla klas 

służb mundurowych, które rozpoczęły na-

ukę 1 września 2011 roku. 

Kto pomógł? 

Kluczową rolę przy powstawaniu klas ode-

grał ppłk Sławomir Gołota, ówczesny Woj-

skowy Komendant Uzupełnień w Oświęci-

miu. Zorganizował w Dworze Zieleniewskich 

spotkanie z przedstawicielami służb mun-

durowych, Wojska, Policji i Straży Pożarnej 

oraz z dyrektorami szkół prowadzących ta-

kie klasy. To oni podzielili się z nami wiedzą 

i doświadczeniem, dali wskazówki, jak naj-

lepiej zorganizować naukę w klasach mun-

durowych. 

Drugą osobą, którą należy wspomnieć, jest 

ppłk Zbigniew Ryś, ówczesny Dowódca  

5 Batalionu Dowodzenia w Krakowie. Wyra-

ził zgodę, mimo prowadzenia już kilku szkół 

przez Jednostkę, na podpisanie porozumie-

nia o współpracy, które zostało zawarte już 

2 września 2011 roku. 

Jakie sukcesy odnosili uczniowie w pierw-

szych latach nauki? 

Uczniowie klas mundurowych odnosili suk-

cesy już w pierwszym roku nauki. Należały 

do nich wysokie lokaty w zawodach woje-

wódzkich i ogólnopolskich, m.in. w Wielobo-

ju i Dwuboju Obronnym Młodzieży, Lidze 

strzeleckiej czy też zdobyte złoto w Memo-

riale im. gen. broni Włodzimierza Potasiń-

skiego w 2014 r. Każdy rok obfitował  

w liczne sukcesy mimo rosnącej liczby za-

wodów oraz coraz wyżej podnoszonej po-

przeczki. Również z roku na rok przybywało 

uczniów chcących podjąć naukę w Liceum, 

szczególnie w klasach mundurowych, co 

pozwalało na jeszcze szybszy rozwój Szkoły. 

Jakimi wartościami powinni kierować się 

uczniowie klas mundurowych? 

Przede wszystkim powinni charakteryzować 

się samodyscypliną oraz chęcią niesienia 

pomocy. Powinni być odpowiedzialni za 

siebie i innych, posiadać umiejętność pracy 

w zespole i nie liczyć czasu, spełniając obo-

wiązki i powinność ucznia klasy munduro-

wej. Uczestnictwo w rywalizacji, udział  

w obchodach świąt i uroczystości o charak-

terze patriotycznym, reprezentowanie Li-

ceum na arenie lokalnej, wojewódzkiej  

i ogólnopolskiej wymagają poświęcenia  

i często rezygnacji z własnego czasu wolne-

go. Poczucie spełnienia i bycia potrzebnym 

jest jednak nie do przecenienia. 
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Ślubowanie klas mundurowych Udział w obchodach świąt narodowych Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej 

Obóz szkoleniowy w 5bdow. w Krakowie Wizytacja Waldemara ZUBKA — Dyrektora BdSP MON w Trzebini 

Reprezentowanie Polski podczas międzynarodowego obozu INTERNATIONAL CADET CAMP na Litwie (2017) 

Otwarcie strzelnicy laserowej (2019) 

Skoki spadochronowe (2021) 

Prezentacja programu Certyfikowanych Klas 

Mundurowych grupie Kadetów z Wielkiej 

Brytanii w British Embassy w Warszawie 

Więcej zdjęć z naszych inicjatyw  

i przedsięwzięć znajdują się na naszej 

stronie internetowej: 

www.lotrzebinia.pl  
oraz na naszym profilu na Facebook’u. 

Reprezentowanie Polski podczas międzynarodowego obozu SUMMER CAMP w Estonii (2018) 



Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej… Poświęć się dla innych! 

Dyrektor LO w Trzebini pan Marek 

Kuchta w rozmowie z Małgorzatą 

Kubarek o zainteresowaniu klasami 

mundurowymi, służbie dla innych  

i bazie logistycznej dla uczniów.  

Panie Dyrektorze! Liceum Ogólnokształ-

cące w Trzebini o profilu mundurowym 

świętuje dzisiaj 10 lat. Jak to wszystko 

się zaczęło? 

Początki działania szkoły były bardzo 

trudne. Liceum było prekursorem  

w zakresie działalności edukacyjnej  

o charakterze wojskowym – munduro-

wym w powiecie chrzanowskim. 

Od 1 września 2017 roku za zgodą Biu-

ra ds. Proobronnych MON w Warszawie 

została utworzona pierwsza klasa Certy-

fikowanych Wojskowych Klas Munduro-

wych. Obecnie prowadzona jest IV i V 

edycja CWKM i program ten dobiega 

końca. W programie Ministra Obrony 

Narodowej uczestniczyły 124 szkoły  

z terenu całego kraju. Tylko ogromny 

wysiłek zaangażowanych nauczycieli  

i dyrekcji pozwolił na jego wdrożenie  

i skuteczne przeprowadzenie w LO  

w Trzebini.  Od stycznia 2020 r. w War-

szawie powstało nowe biuro ds. progra-

mu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospoli-

tej”. W ramach tego programu urucho-

miono w naszym Liceum pierwszy i dru-

gi oddział przygotowania wojskowego. 

Dzisiaj w Małopolsce takich szkół jak 

nasza jest 5. Na otwarcie oddziału przy-

gotowania wojskowego zgodę po spe-

cjalnym opracowaniu wydaje Minister-

stwo Obrony Narodowej. 

A dlaczego klasy wojskowe, klasy mun-

durowe? 

Od kilku lat obserwuje się bardzo duży 

spadek zainteresowaniem służbą  

w wojsku czy też policji. Uważam, że 

pokazanie młodemu człowiekowi specy-

fiki pracy w tych służbach przed podję-

ciem decyzji o służbie daje znaczne 

możliwości wcześniejszej selekcji  

i zmniejszenia przypadkowości wstępo-

wania w szeregi służb mundurowych. 

Młody człowiek dzisiaj potrzebuje rzetel-

nej informacji, a taką może otrzymać  

w czasie normalnego trybu nauczania  

w Liceum Ogólnokształcącym poszerzo-

nego o specjalnie opracowany program 

nauczania między Ministrem Obrony 

Narodowej a Ministrem Edukacji i Na-

uki. Zajęcia praktyczne realizowane na 

terenie Jednostki Patronackiej są nie-

odzownym elementem nauki i szkole-

nia.  

Uczeń, kończąc naukę w Liceum Ogól-

nokształcącym, otrzymuje komplekso-

we przygotowanie do rozpoczęcia służby 

w wojsku czy też policji, a zwłaszcza  

wiedzę o potrzebach i możliwościach 

studiowania na kierunkach munduro-

wych. W ich proces kształcenia i rozwo-

ju zaangażowanych jest wielu partne-

rów, takich jak jednostki patronackie, 

Wojskowa Komenda Uzupełnień  

w Oświęcimiu, Wojewódzki Sztab Woj-

skowy w Krakowie, Komenda Powiato-

wa Policji w Chrzanowie, Komenda Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie. 

Przekazanie zainteresowanemu poprzez 

środki masowego przekazu informacji, 

jak działa wojsko czy policja, dalece 

odbiega od uzyskania tych samych in-

formacji poprzez szkolenie i sukcesyw-

ne zapoznawanie się ze specyfiką służ-

by w służbach mundurowych.  

Na co należy zwrócić szczególną uwa-

gę?  

Otóż w służbach mundurowych się nie 

pracuje jak wiele osób zapewne sądzi, 

w tych służbach odbywa się służbę lub 

się służy. Nie mówimy o etosie pracy,  

a służbie – która najczęściej jest po-

święceniem samego siebie dla innych. 

Trzeba być przygotowanym na nieznane 

oraz gotowym na ciągłe szkolenie i do-

skonalenie. Bezpośredni kontakt z żoł-

nierzem w jednostce wojskowej, wyko-

nywanie jego poleceń, powtarzanie 

pewnych czynności daje ogromne możli-

wości zapoznania się ze specyfiką służ-

by. To dni szkoleniowe oraz obozy mun-

durowe prowadzone w jednostkach 

wojskowych dają młodemu człowiekowi 

prawdziwy obraz służby. 

Jesteśmy jedyną szkołą mundurową  

w Małopolsce, która posiada tak szero-

kie wyposażenie w sprzęt wojskowy  

i infrastrukturę. 

Jaką bazą dysponujemy w Liceum? 

Strzelnica laserowa umożliwia prowa-

dzenie treningów strzeleckich przygoto-

wujących do zajęć na strzelnicy, obycia 

się z bronią (replikami tej broni), zasa-

dami działania, regulaminami. Opano-

wanie tych umiejętności w znacznym 

stopniu upraszcza szkolenie strzeleckie. 

Posiadanie toru do kalisteniki (w żargo-

nie wojskowym „małpiego gaju czy toru 

OSF”) daje możliwości do rozwoju fizycz-

nego i podnoszenia tężyzny fizycznej. 

Zasoby replik broni, kamizelki taktycz-

ne, hełmy, oraz umundurowanie polowe 

jest dopełnieniem tego wszystkiego. 

Całość jest oczywiście poprzedzona 

teorią, czyli zapoznaniem się z regula-

minami oraz przepisami regulującymi 

służbę. 

Naszym celem jest przygotowanie każ-

dego młodego sprawnie fizycznego czło-

wieka do służby, mentalnie, teoretycz-

nie i praktycznie. Szkoła daje możliwo-

ści, ale wybór jest w rękach każdego 

młodego człowieka. 
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32-540 Trzebinia, ul. Szkolna 3 

tel./fax. 32 612 22 01  

e-mail: lo.trzebinia@gmail.com 

www.lotrzebinia.pl   

W tym roku przypada 10-lecie prowadzenia w Liceum Ogólnokształcącym  

w Trzebini klas służb mundurowych. Początkowo prowadzone były na podsta-

wie innowacji pedagogicznych, stworzonych przez nauczyciela pana Jacka 

Palkę, we współpracy ze służbami mundurowymi (Wojskiem, Policją i Strażą 

Pożarną). Od 2017 roku szkoła prowadzi klasy wojskowe w ramach projektów 

Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Pierwszy - Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe (CWKM), który został 

uruchomiony 1 września 2017 roku, będzie stopniowo wygaszany. Drugi, który 

rozpoczął się od roku szkolnego 2020/21, to Oddziały Przygotowania Wojsko-

wego.  

Od początku istnienia klas mundurowych w Trzebińskim Liceum uczestniczyliśmy w ogólnopolskim procesie zmian systemo-

wych dotyczących kształcenia i wychowania uczniów tych oddziałów. Na podstawie własnych doświadczeń uczestniczyliśmy  

w procesie tworzenia Pilotażowego Programu MON wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych 

Wojskowych Klas Mundurowych. Program połączył rzeczywistość i przepisy prawa wojskowegoo z realiami oświatowymi, po-

zwolił na usystematyzowanie programu szkoleniowego w zakwalifikowanych szkołach w Polsce oraz umożliwił systemowo 

uczestnictwo uczniów w zajęciach praktycznych na terenie Patronackich Jednostek Wojskowych. 

Program dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego, który realizują w naszym Liceum klasy IIa, Ia i Ic, powstał na bazie realizo-

wanego w klasach IIIb i IIId programu Edukacji Wojskowej, a jego realizacja została usystematyzowana w Przepisach Oświato-

wych, w tym ustawie Prawo Oświatowe. 

Z roku na rok przybywa absolwentów, którzy swą przyszłość związali z wojskiem, odbyli służbę przygotowawczą, rozpoczęli służ-

bę zawodową, czy też kontynuują naukę na uczelniach wojskowych. 

Dziękujemy wszystkim, którzy od początku istnienia klas 

mundurowych przyczynili się do rozwoju Szkoły.  

 ppłk Sławomir Gołota - Wojskowy Komendant Uzupełnień  

                                         w Oświęcimiu (2009 – 2012) 

 ppłk Zbigniew Ryś - Dowódca 5 Batalionu Dowodzenia 

im.gen.broni Stanisława HALLERA w Krakowie (2009-2014) 

 Ewa Wrzeszcz - Dyrektor Liceum (2011—2015) 

 płk Marcin Żal - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  

                           w Krakowie 

 ppłk Zbigniew Pustułka - Wojskowy Komendant Uzupełnień  

                                            w Oświęcimiu 

 ppłk Mariusz Brodalka - Dowódca 5 bdow. w Krakowie 

 mjr Paweł Rokicki - Zastępca Dowódcy 6 Batalionu Dowodzenia     

im.gen.broni Józefa KUROPIESKI w Krakowie 

 płk Krzysztof Goncerz - Dowódca 11 MBOT w Krakowie 

 ppłk Maciej Goc - Dowódca 111 Batalionu Lekkiej Piechoty  

                               w Krakowie 

 mł.bryg. Andrzej Dybał - Komendant KP PSP w Chrzanowie 

 insp. Michał Gamrat - Komendant KPP w Chrzanowie 

 ppłk Mirosław Cholewa - Dyrektor Zakładu Karnego  

                                           w Trzebini (2014 - 2017) 

 ppłk Tomasz Wacławek - Dyrektor Zakładu Karnego  

                                            w Trzebini (2017 - 2021) 

 Jerzy Szymański – Górka Cement Sp. z o.o. - Patron i sponsor 

 Alicja Molenda - Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”  

Szczególne podziękowania kierujemy do założycieli  

Stowarzyszenia Proobronno-Oświatowego „KADET”: 

 Aneta Dudek, Prezes SPO "KADET" (2015-2019) 

 Anita Lipnicka, Wiceprezes SPO "KADET"  

(2015-2019) 

 Ewa Wrzeszcz, Skarbnik SPO "KADET" (2015-2019) 

 Anna Olearczyk, Sekretarz SPO "KADET"  

(2015-2019) 

 Jacek Palka, Członek Zarządu (2015-2019) 

 Patrycja Pawłowska, Członek Komisji Rewizyjnej 

(2015-2019) 

 Wioletta Piotrowska, Członek Komisji Rewizyjnej 

(2015-2019) 

 Barbara Szewczyk, Członek Komisji Rewizyjnej 

(2015-2018) 

 Marzena Rejdych, Członek Komisji Rewizyjnej  

(2018-2019) 

 Krystyna Harańczyk (od 2015) 

 Marzena Skotnicka (2015-2016) 

 Konrad Iwaszkiewicz (2015-2018) 

 Barbara Szpala (2015-2016) 

 Anna Wójtowicz-Wojas (2015-2018) 

 Piotr Pilch (2015-2017) 
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