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WIADOMOŚCI LICEALNE 
GAZETKA SZKOLNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

W TRZEBINI 

WITAMY W NASZEJ SZKOLE! 
 

13 października w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, zwanej po-

tocznie Dniem Nauczyciela. Pamiętajmy, że to święto wszystkich związanych z edukacją, także 

uczniów. Tego dnia ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych. Nauczycielom i uczniom życzy-

my dużo wytrwałości i pogody ducha!   

Na szczególne podziękowania i pochwały zasługują uczniowie klas 1E, 1F,1G i 3A , których występ 

artystyczny pozostanie długo w naszej pamięci. 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ  „Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można 
dać dziecku, jest wykształcenie."  
 

W tym roku w naszej szkole pojawiło się siedem klas pierwszych. Serdecznie witamy i pragniemy, żeby te najbliższe cztery 

lata okazały się dla uczniów drogą do sukcesu, rozwijania pasji i postaw obywatelskich. Zapytaliśmy kilku pierwszoklasi-

stów o wrażenia po pierwszych tygodniach w LO Trzebinia. 

Antonina Pawlak, uczennica klasy 1g – 

profil medyczny 

Wybrałam nasze Liceum, ponieważ słysza-

łam pozytywne opinie w gronie mojej ro-

dziny i znajomych. Po 2 miesiącach bycia 

w tej szkole mogę stwierdzić, iż jest to 

miejsce, gdzie chcę się uczyć przez naj-

bliższe lata. Atmosfera jest bardzo przy-

jemna i sprawia, że przyjemniej powraca 

się do szkoły.  

Natalia Nowak, uczennica klasy 1g – 

profil medyczny 

Od dziecka chciałam zostać weteryna-

rzem. Kocham wszystkie zwierzęta i 

uwielbiam się nimi opiekować, 

a kierunek medyczny “otworzy mi 

drzwi” na studia weterynaryjne. Roz-

szerzenie biologii i chemii daje bardzo 

dużo w przyszłości. Szkoła ma bardzo 

dużo kierunków i każdy znajdzie coś 

dla siebie. 

Emilia Babczenko, uczennica klasy 1g – 

profil pedagogiczny 

Czuję się w tej szkole bardzo swobodnie, 

moja klasa przyjęła mnie bardzo serdecz-

nie. Niezwykle ochoczo chodzę do szkoły. 

Nauczyciele są bardzo mili oraz wyrozu-

miali.  

Kinga Krawczyk uczennica klasy 1f – 

profil pedagogiczny 

Czuję się w tej szkole naprawdę do-

brze. Wszyscy nauczyciele są wyrozu-

miali, a klasa jest wspaniała. Ten 

profil wybrałam głównie dla rozsze-

rzeń, gdyż podobają mi się. Wiążę swo-

ją przyszłość z psychologią i pedagogi-

ką, więc ta klasa jest idealnym wybo-

rem. 

 

 

 

  

 

Wybrałam tę klasę, ponieważ rozszerzenia są bardzo intere-

sujące, poza tym chciałabym wiązać swoją przyszłość z 

pedagogiką lub psychologią. 
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22 września 

klasy maturalne zwiedzały  

Muzeum Auschwitz- 

Birkenau 

6 października 

Integracja uczniów klas 

pierwszych - piesza wy-

cieczka górska na Błatnią 

w Paśmie Klimczoka  

w Beskidzie Śląskim 

 

 

30 września 

Małopolska Noc  

Naukowców UJ 

 
 

 

 

 

12 października  

Wycieczka do  

Muzeum Anatomii  

w Krakowie 
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11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości Polski 

11 listopada obchodzimy kolejną rocznicę odzyskania 

przez Polskę bytu państwowego. Polska po 123 latach za-

borów wraca na mapy świata. Stało się tak dzięki wierze i 

determinacji żołnierzy oraz polityków. Będą oni tworzyli 

władze odrodzonej Polski. Ale naszą niepodległość za-

wdzięczamy także kilku pokoleniom Polaków, którzy mi-

mo trudów i polityki zaborców, zachowali polską tożsa-

mość i, gdy przyszła pora, stanęli do walki. Cześć i chwała 

bohaterom!  

Na zdjęciu Józef Piłsudski - twórca niepodległej Polski.  

 

STREFA  
SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO 

Wybraliśmy  

Samorząd!  

W październiku 

uczniowie naszej 

szkoły wybrali 

nowy skład swo-

ich przedstawi-

cieli. Przewodni-

czącą Samorządu 

Uczniowskiego 

została Milena 

Bałc z klasy 2B. 

Pomagać jej bę-

dą Alicja Roz-

mus i Aleksandra 

Pawlak z klasy 

3A.  

Nowym władzom 

SU życzymy sa-

mych sukcesów, a 

poprzednim ser-

decznie dziękujemy 

za cały rok aktyw-

ności. 
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