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„A więc Wojna – całe nasze życie wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan 

dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory, we-

szliśmy w okres wojny”- gdy słucha się tego komunikatu przechodzą ciarki. Nikt  

z nas nie przypuszczał, że w XXI wieku nastąpi kolejny kataklizm. A jednak nie-

spodziewanie 24 lutego Rosja wkroczyła na teren Ukrainy i w bestialski sposób 

morduje niewinne ludność cywilną. 

Polacy od początku działań wojennych czynnie włączyli się w pomoc. Również 

młodzież naszej szkoły okazuje serce potrzebującym. Uczestniczyła w zbiórce naj-

potrzebniejszych rzeczy w kinie Sokół, w szkole i wreszcie zajmowała się pomocą 

w segregacji żywności w Inter Marche. 

Maturzystka Krystyna Agafon snuje refleksje: 

Boimy się tego, co się jeszcze zdarzy. Nie mamy pojęcia, czy kiedy obudzimy się 

następnego dnia, nie usłyszymy o ataku na nasz kraj. Zmanipulowane rosyjskie me-

dia donoszą, że 70 % obywateli ich kraju jest za tym, by rosyjskie wojsko ruszyło 

dalej w celu „ wyzwolenia” Lwowa i Polski. A my Polacy współczujemy, pomaga-

my, staramy się coś zaradzić na tą olbrzymia tragedię ludzka, która dzieje się na 

naszych oczach. I co ciekawe, nie dotyczy to jedynie strony ukraińskiej , ale i rosyj-

skiej, ponieważ media donoszą, że Rosjanie nie chcą walki. 

Uczennica 3a Zaczyńska Paulina boi się o swojego tatę: Służył w Marynarce Wo-

jennej i dzwonią do niego koledzy i dyskutują na temat sytuacji. A rodzina drży, co 

będzie. 

Z tej samej klasy Śroslak Maksymilian jest zaszokowany, że można zabijać niewin-

nych cywilów a świat na to patrzy i nie może nic zrobić. To przerażające. 

Natomiast uczniowie klas mundurowych wpisali się w bezpośrednią pomoc. 

Żurawik Alicja, Szymon Chmiel, Pałka Michał relacjonują: 

Po wybuchu wojny na Ukrainie każdy z nas był w szoku. A klasa mundurowa zobo-

wiązuje. Po zaproponowaniu przez panią Dyrektor Anitę Lipnicką, że można włą-

czyć się w pomoc dla nich zaczęliśmy działać. Gdyby spotkała nas taka sytuacja na 

pewno też pragnęlibyśmy pomocy. Dlatego w Intermarche sortowaliśmy produkty, 

sprawdzaliśmy datę ważności- musiała być 3 miesiące do przodu, pakowaliśmy na 

palety, a później segregowaliśmy ubrania. Patrząc na matki z dziećmi serce ściska i 

pojawia się współczucie. Nie możemy być obojętni. Nie mają nic. Jest jeszcze dużo 

do zrobienia. Im więcej rąk, tym szybciej i więcej dociera pomoc. 

W domach uczniów pojawili uchodźcy i to cieszy, że jesteśmy wrażliwi, bo każdemu 

należy się wsparcie.                                                               Opracowanie: M. Kubarek 
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Powstanie Żydów w Getcie Warszawskim. 
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19 kwietnia 1943 r. warszawscy Żydzi podjęli walkę zbrojną z Niemcami. Kierowała nimi chęć zemsty 
na wrogach. Powstanie kwietniowe było największym zbrojnym występem Żydów podczas II wojny 
światowej, a zarazem pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie. 
Wśród żydowskiej młodzieży narodziła się myśl o zbrojnym oporze ze względu na fakt, że w utworzo-
nym w 1940 r. getcie warszawskim Niemcy zamknęli ponad 400 tys. Żydów. Kilkadziesiąt tysięcy  
z nich zmarło z wygłodzenia oraz dopadających ich wszelkiego rodzaju chorób. 22 lipca 1942 r. Niem-
cy rozpoczęli deportację więźniów getta do obozu zagłady w Treblince. Śmierć tam poniosło około 
300 tys. warszawskich Żydów. Jesienią 1942 r. w tzw. getcie szczątkowym pozostało już tylko około  
60 tys. Żydów. 
19 kwietnia 1943 r. niemieckie oddziały liczące 2 tys. ludzi wspierane przez czołgi i wozy pancerne 
ponownie weszły do getta, by je ostatecznie zlikwidować, do walki z nimi stanęło około 500 członków 
ŻOB, czyli Żydowskiej Organizacji Bojowej. Podzielono ich na 22 grupy bojowe pod dowództwem 
Mordechaja  Anielewicza. Przez pierwsze dni powstańcy dzielnie się bronili, utrudniając Niemcom 
penetrację getta. Ostrzeliwali wkraczające oddziały nieprzyjaciela i obrzucali je granatami i butelkami 
z benzyną. 
Udało im się powstrzymać na jakiś czas Niemców. W pierwszym dniu powstania oddział AK podjął 
nieudaną próbę wysadzenia muru getta przy ul. Bonifraterskiej. Podczas powstania pod murami get-
ta AK i GL przeprowadziły jeszcze kilka akcji przeciwko Niemcom, którzy ostrzeliwali pozycje powstań-
ców. 
Dalsze walki powstańcze polegały na obronie poszczególnych bunkrów i budynków. Niemcy systema-
tycznie sprawdzali kolejne ulice, paląc każdy napotkany dom. Wypędzali z nich ludność cywilną i zabi-
jali schwytanych powstańców. Do wykrytych bunkrów, gdzie oprócz walczących ukrywali się także 
cywile, wrzucali świece dymne i niszczyli je przy pomocy materiałów wybuchowych. 
 
Dowodzący siłami niemieckimi Jürgen Stroop podał w swoim raporcie o zniszczeniu getta, że jego 
oddziały ujęły lub zabiły ponad 56 tys. Żydów oraz wykryły 631 bunkrów. Wg raportu Stroopa 36 tys. 
ludzi Niemcy deportowali do obozów pracy na Lubelszczyźnie, pozostali zginęli na miejscu lub w ko-
morach gazowych Treblinki. 
Jedynie kilkudziesięciu powstańcom udało się wydostać kanałami i podziemnymi tunelami z płonące-
go getta. Niemcy otoczyli bunkier dowództwa ŻOB przy ul. Miłej 18. Około stu bojowców, wśród nich 
Mordechaj Anielewicz, udusiło się dymem lub popełniło samobójstwo, nie chcąc wpaść w ręce Niem-
ców. 
Jednak walki pojedynczych grup powstańczych trwały dalej, aż do 16 maja. Tego dnia wieczorem na 
znak zwycięstwa Niemcy wysadzili w powietrze znajdującą się poza terenem getta szczątkowego 
Wielką Synagogę przy ul. Tłomackie. Stroop zapisał w swoim raporcie: "Żydowska dzielnica mieszka-
niowa w Warszawie już nie istnieje!". Po powstaniu Niemcy zrównali teren getta z ziemią. 
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Zbrodnia katyńska - zbrodnia posiadająca zgodnie z uchwałą Sejmu RP znamiona ludobójstwa, kwalifikowana 
jako zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia przeciwko pokojowi i zbrodnia komunistyczna, 
popełniona przez NKWD przez rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski (w tym po-
nad 10 tys. oficerów Wojska Polskiego i Policji Państwowej), na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR zawartej 
w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska). Egzekucji ofiar 
uznanych za wrogów władzy sowieckiej NKWD dokonywało przez strzał w tył głowy z broni krótkiej. 
Przez 50 lat (1940-1990) władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. 13 kwietnia 1990 
roku oficjalnie przyznały, że była to jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu. Wiele kwestii związanych z tą zbrodnią nie 
zostało jak dotąd wyjaśnionych. W polskim piśmiennictwie ofiary zbrodni katyńskiej są określane jako Katyniacy. 
Ofiarami zbrodni byli oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego, częściowo pochodzący z rezerwy 
- naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele 
wolnych zawodów, którzy po agresji ZSRR na Polskę, uzgodnionej przez ZSRR z III Rzeszą na podstawie paktu Rib-
bentrop-Mołotow, zostali po 17 września 1939 roku w różnych okolicznościach rozbrojeni i zatrzymani przez Armię 
Czerwoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako jeńcy wojenni. Zamordowano także kilkutysięczną grupę 
funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), Straży Granicznej i Służby Więziennej. Poza 
tym wśród ofiar było przeszło 7 tys. osób cywilnych, policjantów i oficerów bez statusu jeńca, osadzonych w więzie-
niach na terenie okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Rodziny ofiar zbrodni 
przebywające na tych terenach - ok. 22-25 tys. rodzin (ponad 60 tys. osób) - wysiedlono w kwietniu 1940 roku  
do Kazachstanu na podstawie uchwały Biura Politycznego KC WKP(b) z 2 marca 1940 roku podjętej na wniosek Ław-

rientija Berii i Nikity Chruszczowa. W 1994r. zawarto umowy z władzami rosyjskimi i ukraińskimi w sprawie budowy 
polskich cmentarzy wojennych.                                                                          Maria Adamczyk, Oliwia Mniszak, kl. 1b 

ZBRODNIA KATYŃSKA 

W języku mniej 

oficjalnym na określenie 

zbrodni katyńskiej 

używane są 

metonimiczne 

wyrażenia Katyń i Las 

Katyński. 

Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie otwarto 
17 czerwca 2000 roku (ok. 3800 jeńców obozu  

w Starobielsku i ok. 500 ofiar niezidentyfikowanych. 
Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu otwarto 28 lipca 

2000 roku (ok. 4400 jeńców obozu w Kozielsku) 
Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje otwarto  

2 września 2000 roku (ok. 6300 jeńców obozu w 
Ostaszkowie). Polski Cmentarz Wojenny w Bykowni 

otwarto 21 września 2012 roku (1992 obywateli 
polskich zamordowanych przez NKWD w 1940 roku, 

w tym ofiary z ukraińskiej listy katyńskiej) 

Dęby są trwałe - pomogą pamiętać kolejnym pokoleniom 

o tym, co się stało w Katyniu.  

Uczniowie klasy 3b w rocznicę zbrodni katyńskiej odwie-

dzili park Dworu Zieleniewskich w Trzebini, gdzie  

w kwietniu 2009 roku odbyła się uroczystość posadzenia 

„Dębów pamięci”, ku czci zamordowanych w Katyniu  

i Charkowie mieszkańców trzebińskiej gminy. Dotąd ta-

kiej uroczystości nie było w całym powiecie. Akcja sadze-

nia drzew wpisana była w ogólnopolski projekt „Katyń – 

ocalić od zapomnienia”. Jego celem było posadzenie tylu 

dębów, ile ofiar pochłonęła katyńska zbrodnia. Chodzi  

o uhonorowanie wszystkich, którzy zginęli w tragiczny 

sposób na skutek działań rosyjskich władz centralnych. 

Zleciły one w 1940 roku NKWD zabójstwo ponad 21 tys. 

przedstawicieli polskiej inteligencji, a w tym ok. 14 tys. 

oficerów Wojska Polskiego. Wśród 21 473 nazwisk, na 

liście zabitych znaleźli się również mieszkańcy Trzebini. 

Katyń…. ocalić od zapomnienia. 

Dęby pamięci w parku Dworu Zieleniewskich w Trzebini 



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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V POWIATOWY DZIEŃ KADETA 
Termin: 28 kwietnia 2022  

Miejsce: Trzebinia, ul. Szkolna 3 (LO w Trzebini) 

Pogram imprezy  

9.00 – 14.00 - prezentacja sprzętu i uzbrojenia służb mundu-

rowych (Wojska, Policji, Straży, Służby Więziennej) oraz służb 

ratowniczych oraz udział grup zorganizowanych w zajęciach:  

- sprawnościowych w formie rywalizacji międzyszkolnej,  

-  strzeleckich i pierwszej pomocy przedmedycznej,  

- warsztatowych z biologii i chemii,   

- niecodziennej lekcji przedsiębiorczości i matematyki,  

- dziennikarsko – teatralnych,  

- językowych w formie Escape room 

11.45 – pokaz służb mundurowych  
12.20 – ogłoszenie wyników II Turnieju Wiosennego 
(strzelectwo i pierwsza pomoc) oraz rywalizacji w konkuren-
cji sprawnościowej podczas „Dnia Kadeta” 
14.00 – zakończenie imprezy 

LO Trzebinia - Zdarzyło się w marcu 

 

POMAGAMY WALCZĄCEJ UKRAINIE - 

nasi uczniowie angażowali się w pomoc  

dla walczących sąsiadów z Ukrainy. 
DZIEŃ KOBIET  przebiegał w LO Trzebinia na wesoło. 

DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA  

-  irlandzka tradycja i kultura na zielono PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY obchodziliśmy na kolorowo.  

Najbardziej kolorowi byli uczniowie z klasy 3a,  

którzy przyprowadzili samą Panią Wiosnę. 

Poczuć się redaktorem 

 

W piątek 23 marca uczniowie klasy dziennikarskiej 

gościli w trzebińskiej redakcji tygodnika „Przełom.”Na 

spotkaniu z panią redaktor i wydawcą TZCH 

„Przełom” Alicją Molendą uczniowie zadawali mnó-

stwo pytań dotyczących pracy w gazecie, pomysłu na 

stworzenie takiej gazety.  

Naczelna udzielała odpowiedzi, a młodzież skrupulat-

nie notowała. Najbardziej dociekliwy był nasz kolega z 

3a- Gabriel Niemiec. Interesowały go:  

zajęcia pokazujące pracę nad artykułem od strony tech-

nicznej, wybór odpowiedniego artykułu na pierwszą 

stronę gazety, sortowanie i zbieranie ogłoszeń, zapo-

znanie się z pracą grafika w redakcji.  

W następnym numerze mój wywiad z panią Alicją Mo-

lendą. 

Zapraszam do lektury:) 

Kornelia Bożek 


