
 

 

 

 

3 IX 2007. Uroczystośd rozpoczęcia roku szkolnego zaszczycił swoją 

obecnością starosta Powiatu Łęczyoskiego Adam Niwioski. Obecny był 

również nowy dyrektor Zespołu Szkół w Ludwinie Arkadiusz Marucha. 

Dotychczasowy dyrektor, a obecnie wicedyrektor Waldemar Kolanowski, 

powitał zgromadzoną młodzież i nauczycieli życząc wszystkim satysfakcji z 

codziennej pracy w bieżącym roku szkolnym. Przedstawił młodzieży nową 

kadrę pedagogiczną. 

28 IX 2007. W tym roku Rada Miejska w Łęcznej zdecydowała o powołaniu organu opiniotwórczego tj. 

Młodzieżowej Rady Miejskiej. W jej skład weszli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 

wyższych zamieszkałych na terenie gminy Łęczna, których wiek w dniu 

wyboru nie przekraczał 26 lat. Rada liczy 21 radnych wybieranych na 2-

letnią kadencję. W dniach od 17 do 20 września 2007 r. uczniowie zgłaszali 

kandydatów na radnych do powołanych wcześniej Komisji Wyborczych w 

swoich szkołach. Kandydaci w Technikum Górniczym to: Arkadiusz 

Grabczak z kl. Ia, Ryszard Haniewicz z kl. III a, oraz Rafał Duklewski z kl. IIb. 

28 września w lokalu biblioteki szkolnej odbyły się wybory, uczniowie 

uprawnieni do głosowania oddali swoje głosy do urn wyborczych, 

następnie Komisja Wyborcza po zliczeni głosów obwieściła, że reprezentantem Technikum Górniczego w 

Młodzieżowej Radzie Miejskiej został Rafał Duklewski. 

X 2007. W październiku na ekrany kin wszedł długo oczekiwany film „Katyo”. – Wiem, że młode pokolenie z całą 

świadomością i zapałem oddala się od naszej przeszłości. Zajęte teraźniejszymi sprawami zapomina nazwy i 

daty, które czy tego chcemy czy nie, tworzą nas jako naród… - mówił Andrzej Wajda, reżyser filmu. O tę 

historyczną pamięd zadbali wychowawcy  Technikum Górniczego organizując w październiku wyjazdy na film 

dla swoich wychowanków. 

13 X 2007. Uroczystości tego dnia rozpoczęło ślubowanie klas pierwszych. 

Uczniowie ślubowali m.in.: Dbad o honor szkoły, współtworzyd jej 

autorytet oraz czcid i szanowad symbole szkoły, miasta i kraju oraz nasze 

wartości narodowe. Okazywad szacunek nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły. Rzetelnie przygotowywad się do przyszłej pracy 

górnika. Wiecedyrektor Waldemar Kolanowski życzył uczniom, by osiągali 

jak najlepsze wyniki, które pozwolą im zrealizowad w przyszłości ambitne 

plany życiowe. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie przygotowali 

okolicznosciową akademię. Swoim nauczycielom życzyli: Dziś w dniu Waszego święta Drodzy Nauczyciele w 

imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły chcemy złożyd Wam najgorętsze życzenia. Trudno znaleźd słowa, które 

byłyby wystarczające, aby podziękowad Wam za Waszą pracę, poświęcenie, życzliwośd. Nasze podziękowanie to 

wdzięcznośd i obietnica, że dzięki Wam wyrośniemy na ludzi, bo „Byd człowiekiem to już bardzo dużo”. 

19 X 2007. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał Adam Szwed, uczeo klasy IIb. Uroczyste wręczenie 

dyplomów odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. 

 



13 XI 2007. Klasa Ib zwiedziła zakład powierzchniowy kopalni „Bogdanka”. 

25 XI 2007. Uroczystośd poświęcenia sztandaru Powiatu Łęczyoskiego. 

Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Abp Józef Życioski podczas Mszy św. 

sprawowanej w intencji powiatu w parafii pw. św. Barbary w Łęcznej. 

Uczniowie naszego technikum wzięli udział w przygotowaniu oprawy 

liturgicznej uroczystej Mszy św. Dalsze uroczystości odbywały się w 

budynku szkoły przy ul. Bogdanowicza. W imieniu Honorowego Komitetu 

Ufundowania Sztandaru Powiatu Łęczyoskiego władzom powiatu przekazał go Stanisław Stachowicz, wieloletni 

prezes spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Po ślubowaniu i uroczystym wbiciu gwoździ w drzewiec 

rozpoczęła się częśd artystyczna przygotowana przez Gimnazjum nr 2. Również Technikum Górnicze gościło w 

swoich progach przybyłych na uroczystości przedstawicieli senatu, sejmiku województwa lubelskiego, urzędu 

marszałkowskiego, wiceprezydenta miasta Lublina, sekretarza powiatu włodawskiego oraz władz miasta i 

powiatu, gmin i zakładów pracy. 

27 XI 2007. Klasa Ia zwiedziła zakład powierzchniowy kopalni „Bogdanka”. 

4 XII 2007. Uczniowie klasy IIb uczestniczyli w uroczystej Mszy św. 

barbórkowej sprawowanej w parafii św. Józefa. Następnie już w szkole 

podczas akademii zaprezentowali częśd artystyczną opartą na górniczych 

przyśpiewkach. Podczas uroczystości w „Bogdance” Technikum Górnicze 

reprezentowali: Arkadiusz Marucha –  dyrektor Zespołu Szkół w Ludwinie, 

Waldemar Kolanowski – wicedyrektor oraz dwóch przedstawicieli 

społeczności uczniowskiej Technikum Górniczego. Prezesowi 

Waldemarowi Pietryce i całej górniczej braci w imieniu nauczycieli i 

społeczności szkolnej złożyli życzenia bezpiecznej i spokojnej pracy. 

13 XII 2007. Uroczystości upamiętniające wydarzenia 13 grudnia 1981 r. zaszczycił swoją obecnością Starosta 

Adam Niwioski. Ze wzruszeniem obejrzał przygotowane przez młodzież przedstawienie. – Nie pamiętacie już 

tych mrocznych czasów i bardzo dobrze – mówił Starosta do zgromadzonej młodzieży. Uczniowie pod 

kierunkiem nauczycielek: Marty Klepki i Elizy Szymaoskiej przygotowali 

spektakl teatralny przybliżający wydarzenia stanu wojennego. Ten sposób 

przekazu historii okazał się bardzo trafny, tym bardziej, że Starosta 

podzielił się swoim doświadczeniem pamiętnego grudnia. – Pełniłem wtedy 

służbę zasadniczą, obudzono nas o dwunastej w nocy, umundurowani z 

kałasznikowami w rękach siedzieliśmy pełni niepokoju o to, co będzie. O 

szóstej rano wysłuchaliśmy komunikatu Jaruzelskiego – mówił. Przypomniał 

także: Również nasz region lubelski żywo reagował na te wydarzenia. W 

Świdniku świstały kule, to cud, że nikt nie zginął. Stan wojenny przyniósł wiele ofiar, IPN oszacował, że zginęło 

wtedy 56 osób. Ich pamięd zgromadzeni uczcili minuta ciszy. Starosta przypomniał, że  rok 1981 naznaczony był 

dwoma trudnymi wydarzeniami w histrii Polski. – Czy wiecie co wydarzyło się 13 maja 1981 r.? – pytał. – Wtedy 

miał miejsce zamach na życie Papieża Jana Pawła II, a więc i początek i koniec roku naznaczony był polską krwią. 

To żywe świadectwo uczniowie nagrodzili ogromnymi brawami. – Bez przeszłości nie można budowad 

przyszłości – mówił Starosta, dlatego podziękował za przygotowanie uroczystości upamiętniającej tę smutną 

rocznicę. Pamięd tej niedalekiej, a już przecież nie znanej dla młodego pokolenia przeszłości, przywołano 

poprzez przedstawienie, wspomnienie świadka wydarzeo, przygotowana została również ekspozycja z 

materiałów dokumentalnych udostępnianych przez pion lubelskiego oddziału IPN. W bibliotece przygotowana 

została wystawka druków podziemnych. 



21 XII 2007. Klasa IIb pod kierunkiem ks. Pawła Grzebalskiego i Edyty Król wystawiła przedstawieni świąteczne - 

Jasełka. Wierszem i pieśnią wprowadzili wszystkich w klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Na 

zakooczenie ks. Paweł rozdał opłatek i wszyscy łamiąc się nim składali sobie świąteczne życzenia. 

13-14 II 2008. Szkołę podczas Targów Edukacyjnych w Lublinie 

prezentowała młodzież grająca w orkiestrze górniczej LW „Bogdanka” 

S.A., natomiast przy stoisku Technikum Górniczego można było 

zobaczyd młodzież w górniczych strojach zachęcającą do poznania bliżej 

górniczego stanu. Zainteresowani pracą w kopalni byli nie tylko chłopcy, 

ale także dziewczęta. Jak na razie oferta edukacyjna skierowana jest 

wyłącznie dla chłopców. 

28 II 2008. Klasa Ia wraz wychowawcą wyruszyła do Teatru Muzycznego w Lublinie na jeden z najsłynniejszych 

musicali świata „Skrzypek na dachu”. Spektakl podobał się wszystkim i wychowawcom i młodzieży. 

10 III 2008. Wycieczka z klasą IIIa i IIa do kina trójwymiarowego IMAX w Warszawie, uczniowie zwiedzili 

również Muzeum Powstania Warszawskiego.  Muzeum zostało otwarte 

w przeddzieo 60. Rocznicy wybuchu powstania, 31 lipca 2004 r. Jest 

wyrazem hołdu Warszawiaków wobec tych, którzy walczyli i ginęli za 

wolną Polskę i jej stolicę. Nowatorska ekspozycja wykorzystują 

najnowsze techniki audiowizualne, pozwalające na interaktywne 

uczestniczenie w oglądaniu eksponatów zainteresowała młodych 

odbiorców. To muzeum podobało się wszystkim, można było obejrzed 

seans w kinie Palladium, przejśd kanałami, czy posłuchad jak bije serce 

walczącej Warszawy. 

11 III 2008. Wycieczka kl. Ib na lodowisko Mosiru ICEMANIA oraz do Muzeum na Majdanku. Nowoczesne 

pełnowymiarowe lodowisko zachęcało do rozwijania umiejętności akrobatycznych, które dośd często kooczyły 

się lądowaniem na lodowej płycie… Mimo minusowej temperatury wewnątrz namiotu atmosfera była raczej 

gorąca, zwłaszcza, że każdy starali się maksymalnie wykorzystad przysługujące dwie godziny jazdy. Nawet 

opiekunowie, za namową uczniów, próbowali przypomnied sobie sztukę jazdy na łyżwach – wychodziło 

nienajgorzej 

19 III 2008. – W tym pięknym i ważnym dla nas chrześcijan czasie, w ostatnich dniach Wielkiego Postu, gdy 

nasze serca tęskną już za Wielkanocnym porankiem zatrzymajmy się na chwilę nad tym, co uczynił dla nas Jezus 

Chrystus – tymi słowami uczniowie klasy IIIb rozpoczęli spotkanie wielkanocne. Częśd artystyczną przygotowali 

pod kierunkiem katechety ks. Pawła Grzebalskiego. 

27 III 2008. Podczas V Łęczyoskich Targów Edukacyjnych dla uczniów 

klas trzecich gimnazjum, swoją ofertę edukacyjną przedstawiły szkoły 

ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Łęczyoski. 

Zainteresowanie ofertą ZS w Ludwinie z oddziałami zamiejscowymi 

Technikum w Łęcznej było duże. Młodzież stosowała przeróżne formy 

promocji szkoły m.in. rozwożenie na podnośniku ciasteczek 

podawanych przez górników i dziewczęta ze szkoły gastronomicznej. Na 

edukacyjnym forum zaprezentowaliśmy się jako pierwsi, jak zwykle 

promowaliśmy się przy pomocy orkiestry górniczej. 

2 IV 2008. Rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II społecznośd szkoły uczciła przygotowując dekorację 

upamiętniającą Wielkiego Polaka. Pod portretem Ojca Świętego zapłonęły znicze. Ks. Paweł Grzebalski wraz z 

młodzieżą przygotował wystawę zdjęd z Białego Marszu. W bibliotece można było obejrzed publikacje 



dotyczące Ojca Świętego, jak również książki autorstwa Jana Pawła II. Również w tym roku młodzież i starsi 

mieszkaocy miasta wzięli udział w Białym Marszu i modlitwie o beatyfikację Papieża. 

17 IV 2008. Wycieczka klasy Ib do kopalni „Bogdanka”. Uczniowie zjechali 

na dół, by zobaczyd jak wygląda praca górnika dołowego. Przed zjazdem 

zostali przeszkoleni w zakresie bhp, m.in. korzystania z urządzeo 

przeciwgazowych w razie zagrożenia. Podziemnymi korytarzami przeszli 

około 5 km. Ta wycieczka jest najbardziej oczekiwana przez uczniów, bo 

jako przyszli górnicy chcą jak najprędzej zobaczyd jak będzie wyglądała ich 

praca w przyszłości. 

2 V 2008. Uczniowie uczcili święto 3 Maja przygotowując uroczysty apel pod kierunkiem nauczyciela historii. 

6 VI 2008. Dzieo sportu szkolnego. Zespoły klasowe rozegrały turniej piłki 

siatkowej i turniej piłki nożnej. Nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy 

wiernie kibicowali swoim wychowankom. Mecze sędziowali wuefiści. W 

turnieju siatkówki klasy zajęły następujące miejsca: I – 3a, II – 2a, III – 2b, Iv 

– 1b, natomiast w turnieju piłki nożnej wyniki przedstawiały się 

następująco: I – 3b, II – 1b, III – 2b. Piękna słoneczna pogoda pozwoliła na 

rozegranie meczów piłki nożnej na zewnątrz. 

20 VI 2008. Zakooczenie roku szkolnego. Nadeszły upragnione wakacje! Nagrody rozdane teraz czas na 

zasłużony wypoczynek Uczniowie zaprezentowali Gazetkę Roku, która przygotowana w formie komiksu, z 

przymrużeniem oka ukazuje miniony rok szkolny.  Wydarzenia szkolne można też obejrzed w Galerii zdjęd. 

Zapraszamy! 

http://zsg-leczna.pl/PLIKI/Gazetka%20Roku%202007'2008.pdf
http://zsg-leczna.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=26:rok-2007-2008&Itemid=8

