
 
 
 
 
 

 

1 IX 2008. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego poprzedziła Msza 

św. w parafii św. Barbary, natomiast o godz. 9.00 rozpoczęło się 

spotkanie na terenie szkoły. Wicedyrektor Waldemar Kolanowski 

zapoznał młodzież z nową kadrą pedagogiczną, gdyż w tym roku w 

szkole przybyło kilku nowych nauczycieli. Najwięcej jednak przybyło 

uczniów, co jest powodem do radości w czasach niżu demograficznego i 

powszechnej konkurencji szkół. Nowy rok szkolny w Technikum 

Górniczym rozpoczęło 241 uczniów, w trzech klasach pierwszych uczyć 

się będzie 75. osób. 

 

10 IX 2008. Nietypową katechezę poprowadził w środę ks. Paweł, który zaprosił na lekcje religii misjonarza 

Afryki ks. Tomasza Zielińskiego ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Misjonarz pochodzi z Łęcznej, od 

pięciu lat pracuje w Tanzanii, przywiózł ze sobą wiele zdjęć nie tylko z placówki misyjnej, ale także z 

ciekawych zakątków egzotycznego dla nas kraju. Uczniów interesowały zagrożenia jakie czyhają na 

Europejczyka nie znającego Afryki. 

 

27 IX 2008. Technikum Górnicze w Łęcznej funkcjonuje już czwarty rok, 

w maju obędzie się pierwsza w tej placówce matura. Tradycją jest, że 

klasy maturalne wyruszają w pielgrzymkę na Jasną Górę, by zawierzyć 

przed cudownym obrazem Matki Bożej czas nauki, egzaminy maturalne i 

dalsze wybory życiowe. W sobotę w pielgrzymkę do Częstochowy 

wyruszyło 43 uczniów z klasy IV a i IV b. Organizatorem pielgrzymki był 

katecheta ks. Paweł Grzebalski, opiekunami wychowawcy klas: Iwona 

Czech, Zofia Jarosiewicz oraz Teresa Patryn. 

 

30 IX 2008. Odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Reprezentantami społeczności uczniowskiej 

zostali: Jarosław Watrak – przewodniczący, Łukasz Krukowski – zastępca, Marcin Kisiak – skarbnik, Sebastian 

Głowniak – członek. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego został nauczyciel wychowania fizycznego – Janusz 

Mieczkowski. 

 

14 X 2008.  Z okazji święta pracowników oświaty uczniowie przygotowali okolicznościową akademię. 

Przygotowali również scenkę z życia szkoły – przeprowadzoną przez siebie lekcję. Zasługi KEN przypomniał 

wicedyrektor Waldemar Kolanowski, który następnie życzył wszystkim pracownikom zadowolenia z 

wykonywanej pracy. 

 

14 X 2008.  Pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej stali się 

uczniowie klas pierwszych, którzy tego dnia złożyli uroczyste ślubowanie. 

Wiecedyrektor życzył  pierwszakom, by start w nowej szkole był owocną 

wędrówką w zdobywaniu wiedzy i mądrości życiowej, by uwieńczony był 

satysfakcjonującym świadectwem, a w przyszłości zdobyciem odpowiedniej 

pracy. Po uroczystości ślubowania każdy pierwszoklasista otrzymał 

„certyfikat” stwierdzający, że dany uczeń: w dniu 14 października 2008 

roku złożył ślubowanie i stał się pełnoprawnym członkiem społeczności 

Technikum Górniczego w Łęcznej. 

 

4 XI 2008. W Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom 

Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. Wspaniałą galę przygotowano dla 264 stypendystów 

województwa lubelskiego, stypendia przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w 

nauce otrzymało 11 uczniów. W tym roku w naszej szkole stypendium otrzymał Wojciech Kita, uczeń klasy IIIa 

Technikum Górniczego. Jego średnia wynosiła 5,11.  

 

7 XI 2008. Z racji przypadającej w dniu 11 listopada 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 

uczniowie pod kierunkiem Elizy Szymańskiej – nauczycielki j. polskiego, przygotowali uroczysty apel. Na 

 



początku zabrzmiał hymn narodowy oraz pieśń „My, Pierwsza Brygada”. Uczniowie przedstawili sytuację 

Polski na arenie międzynarodowej, a także wewnętrzny, porozbiorowy obraz i walkę o kształt niepodległej 

Ojczyzny.  

  

11 XI  2008. Delegacja uczniów naszej szkoły wzięła udział w 

łęczyńskich obchodach Święta Niepodległości: uczestniczyli w Mszy 

św. sprawowanej w intencji Ojczyzny w parafii św. Marii Magdaleny, 

przemarszu na Plac Powstań Narodowych, złożyli również wiązankę 

kwiatów na pomniku powstańców styczniowych. W uroczystościach 

narodowych wzięli także udział nasi uczniowie grający w Orkiestrze 

Górniczej LW „Bogdanka” S.A. 

 

4 XI 2008. W tym roku uroczystości barbórkowe rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną w parafii pw. św. Józefa 

w Łęcznej. Jedna klasa jako reprezentant szkoły wzięła udział w uroczystej Mszy św., a następnie delegacja 

uczniów wraz z dyrekcją uczestniczyła w dalszych uroczystościach na cechowni. 

 

3 XII 2008. I Powiatowy Turniej Barbórkowy w piłce siatkowej o 

puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Ludwinie. W turnieju wzięły udział 

drużyny z Kijan, Milejowa i Łęcznej. Technikum Górnicze w Łęcznej 

wywalczyło miejsce czwarte. Statuetki i dyplomy zwycięzcom wręczył 

Arkadiusz Marucha, dyrektor ZS w Ludwinie. 

 

13 XII 2008. Z racji przypadającej rocznicy wprowadzenia stanu 

wojennego, uczniowie pod kierunkiem nauczycielki historii Marty 

Klepki, przygotowali uroczystą akademię. Jakie były konsekwencje 

wprowadzenia stanu wojennego dla Polski i dla Polaków, uczniowie mogli nie tylko usłyszeć, ale także 

zobaczyć podczas przygotowanej prezentacji multimedialnej. Czas zniewolenia i represji przybliżyła również 

wystawa zdjęć, dokumentów, ulotek przygotowana na podstawie materiałów z Tek Edukacyjnych IPN. 

 

19 XII 2008. Nietypowe przedstawienie Jasełek przygotowała kl. IVa 

z ks. Pawłem Grzebalskim. Scenerią wydarzeń było centrum handlowe 

i przedświąteczna gorączka zakupów. Gwar i zabieganie sprawiają, że 

ludzie tracą sprzed oczu to, co najważniejsze. Największe 

zainteresowanie wzbudziła rola księdza, ze względu na to, że grający 

go uczeń wystąpił w pożyczonej od księdza katechety sutannie. Po 

wystawieniu Jasełek ks. Paweł złożył wszystkim świąteczne życzenia 

oraz rozdał opłatek, którym uczniowie i nauczyciele łamali się życząc 

sobie pokoju i radości w nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.  

 

 

1 I 2009. Ten Nowy Rok jest szczególny dla szkoły ze względu na decyzję władz powiatu o usamodzielnieniu 

placówki. Dotychczas Technikum Górnicze funkcjonowało w ramach Zespołu Szkół w Ludwinie, z dniem 

pierwszego stycznia stanowi już odrębny  Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej. Pełnienie obowiązków 

dyrektora powierzono dotychczasowemu wicedyrektorowi Waldemarowi Kolanowskiemu. 

 

9, 12 i 13 I 2009. W tym roku klasy maturalne po raz pierwszy w czteroletniej historii szkoły przystąpiły do 

próbnego egzaminu maturalnego OKE. W piątek odbył się egzamin z języka polskiego, w poniedziałek z języka 

angielskiego i rosyjskiego, a we wtorek z pozostałych przedmiotów 

wybranych przez uczniów. Ten sprawdzian będzie potwierdzeniem 

wiedzy i umiejętności nabytych podczas edukacji w Technikum 

Górniczym. 

 

26-27 II 2009. Technikum Górnicze już drugi rok bierze udział w 

Lubelskich Targach Edukacyjnych, swoją ofertę przedstawiają tam 

wystawcy z całej Lubelszczyzny. Zespół Szkół Górniczych podczas 

targów reprezentowali: Kamil Kowalik i Rafał Duklewski - uczniowie 

klasy III B wraz z opiekunem.  

 



20 III 2009. Klasa I c uczestniczyła w niecodziennym spotkaniu w 

Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej. Spotkanie przygotowane 

z cyklu "Czy ich znamy?" dotyczyło pracy misyjnej Ojców Białych 

(Misjonarzy Afryki). Uczniów powitała dyrektor Jadwiga Marczewska 

zapraszając do zwiedzania wystawy - w budynku biblioteki 

wyeksponowany został bogaty zbiór sztuki afrykańskiej. Ojcowie 

opowiadali o swojej pracy misyjnej, prezentując przy tym zdjęcia i 

filmy z krajów, w których pracowali tj. z Tanzanii, Nigeru i Algierii. 

 

24 III 2009. Instytut Pamięci Narodowej wraz ze Starostwem Powiatowym w Łęcznej przygotowali spotkanie 

promujące książkę Małgorzaty Chomy-Jusińskiej i Marcina Krzysztofika "Początki niezależnego ruchu 

chłopskiego 1978 - 1980". Spotkanie odbywało się w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie, 

głównie salę wypełniała młodzież ze szkół powiatu łęczyńskiego, przybyli również uczniowie naszej szkoły. Na 

zakończenie spotkania lubelski pion IPN przygotował krótki materiał filmowy dotyczący bohaterów 

promowanej książki - pracy pana Janusza Rożka opowiadali m.in. Ludwik Dorn, nieżyjący już Jacek Kuroń, 

Leszek Moczulski i inne postaci znane ze świata polityki. Spotkanie było ciekawą lekcją historii, 

przeprowadzoną w niekonwencjonalny sposób. 

 

24 IV 2009. Uroczystość pożegnania absolwentów Zespołu Szkół Górniczych. Przewodniczący Samorządu 

Uczniowskiego w imieniu młodszych kolegów życzył wszystkim: Drodzy koledzy! Do mety się przybywa tylko 

po to, by wyruszyć znowu dalej. A tam, gdzie jesteście obecnie, to tylko etap Waszej drogi. Życzymy Wam, aby 

podróż w dorosłe życie była ciekawa, pełna przygód i doświadczeń, sukcesów, po prostu szczęśliwa. 

Opuszczający szkolne mury absolwenci ślubowali: Dbać o dobre imię szkoły,  zdobytą wiedzę i umiejętności 

właściwie wykorzystywać, sumiennie wykonywać swoje obowiązki, być godnymi obywatelami Rzeczypospolitej 

Polskiej. Tę uroczystość swoją obecnością zaszczycił Pan Adam Niwiński Starosta Łęczyński.  

 

4-26 V 2009. Piękny majowy miesiąc dla absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych jest czasem wytężonej pracy. W poniedziałek 

czwartego maja rozpoczęły się egzaminy maturalne z języka polskiego. 

Ksiądz Paweł Grzebalski, katecheta w ZSG, wraz z uczniami modlił się 

przed rozpoczęciem egzaminów o dobre ich wyniki. Nasi uczniowie 

zdecydowali, że poza przedmiotami obowiązkowymi, będą zdawać 

egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, 

matematyki, chemii i języka rosyjskiego. Część pisemna już za nimi, 

obecnie rozpoczęły się egzaminy w części ustnej z języka polskiego, 

języka angielskiego i języka rosyjskiego. 

 

25-26 V 2009. Uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej uczestniczyli w dwudniowej wycieczce na 

Śląsk, której celem było przede wszystkim zapoznanie się z pracą Kopalni Doświadczalnej "Barbara" Głównego 

Instytutu Górnictwa w Mikołowie. Jest to jedyna w Polsce kopalnia doświadczalna i jedyna w Europie placówka 

naukowo-badawczą, która posiada podziemny poligon doświadczalny. W drogę wyruszyła 40. osobowa grupa 

uczniów z trzema opiekunami, nauczycielami przedmiotów zawodowych: Zofią Jarosiewicz, Wiesławą Misztal i 

Janiną Sobalą. Drugi dzień wycieczki przeznaczony był na zwiedzanie Krakowa. Najpierw uczniowie zwiedzili 

Akademię Górniczo - Hutniczą, z którą niektórzy planują związać swoją przyszłość edukacyjną. Uczelnia jest 

odnowiona i przygotowana na obchody jubileuszu 90-lecia powstania.  

 

19 VI 2009. Nadeszły upragnione wakacje, wyczekiwane nie tylko przez 

uczniów, ale i nauczycieli. Tradycyjnie już uroczystość zakończenia roku 

szkolnego swą obecnością zaszczycił Starosta Łęczyński, który wręczył 

uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce, nagrody książkowe. 

Starosta podziękował ustępującemu ze stanowiska dyrektorowi 

Waldemarowi Kolanowskiemu. 

 

1 VIII 2009. Dla upamiętnienia męstwa, odwagi i determinacji ludzi 

walczących o wolną Polskę, Starostwo Powiatowe w Łęcznej 

zorganizowało uroczyste obchody 65. rocznicy Powstania Warszawskiego. Zgromadzeni przemaszerowali spod 

siedziby Starostwa na Plac Powstań Narodowych. O godz. 17.00 zabrzmiały syreny upamiętniające godzinę 

"W". Część artystyczną przygotowała młodzież z Zespołu Szkół Górniczych, pod kierunkiem Elizy Szymańskiej 

– nauczycielki języka polskiego i Marty Klepki – nauczycielki historii. Następnie odbył się apel poległych i 

modlitwa w intencji ofiar powstania. 


