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1 IX 2010. Rozpoczęcie roku szkolnego  

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 

1 września poprzedziła Msza św. sprawowana w parafii 

pw. św. Barbary w Łęcznej o godz. 8.00, a następnie o 

godz. 9.00 w budynku Zespołu Szkół Górniczych. 

Uroczystości szkolne swoją obecnością zaszczycił 

Starosta Łęczyński Adam Niwiński i przedstawiciele LW 

„Bogdanka” S.A.: Zdzisław Jarosiewicz Kierownik 

Ośrodka Szkoleń i Jerzy Filipek Inspektor ds. Szkolenia 

P/Z. Młodzież zaprezentowała program artystyczny 

nawiązujący do 71. rocznicy wybuchu II wojny 

światowej.  

Arkadiusz Marucha, dyrektor Zespołu Szkół Górniczych powitał całą społeczność szkolną: 

nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i wszystkich uczniów. – Zbliżający się po wakacyjnym 

wypoczynku nowy rok szkolny 2010/2011, to czas, kiedy patrzymy w przyszłość snując nowe plany, ale 

też czas przywoływania wspomnień i nadziei, że dotychczasowe wysiłki wyznaczą drogę  ku przyszłym 

sukcesom. Nauczycielom przekazał wyrazy uznania za dotychczasowe bardzo dobre wyniki 

kształcenia, które również w tym roku przyniosły niemal 90% zdawalności na egzaminach 

zewnętrznych. Uczniom, którzy po raz pierwszy przekroczyli szkolne mury, życzył by ich udziałem 

stały się wyłącznie pozytywne doświadczenia. Szczególne słowa skierował do trzech dziewcząt, 

pierwszych uczennic w do tej pory wyłącznie męskiej szkole. 

Następnie głos zabrał Starosta Łęczyński witając się górniczym pozdrowieniem „Szczęść Boże”, 

wspomniał także staropolskie powiedzenie „Bez Boga ani do proga”, : U progu nowego roku 

szkolnego życzę Wam, Drodzy Uczniowie, wielu sukcesów, wytrwałości oraz by szkoła była dla Was 

miejscem, do którego z radością wracacie każdego dnia. Niech spełnią się wasze marzenia, a 

młodzieńcza chęć naprawiania świata zaowocuje wartościowymi dokonaniami. 

Minione wakacje to nie tylko czas radości. W wypadkach samochodowych zginęli dwaj  nasi 

absolwenci, tegoroczni maturzyści. Ich pamięć społeczność szkoły uczciła minutą ciszy, natomiast 

modlitwę za zmarłych poprowadził ks. Paweł Grzebalski. 

Nowy rok szkolny został oficjalnie otwarty. Jutro o 7.10 zabrzmi pierwszy szkolny dzwonek, oby czas 

spędzony w szkole zapisał się owocnie w życiu każdego ucznia. 

21 IX 2010. 71. rocznica bitwy o most lubelski  

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz miasta  

i powiatu oraz jednostek podległych UM. Przybyła także 

delegacja uczniów z dyrektorem ZSG w Łęcznej. Nie 

zabrakło również najmłodszych mieszkańców miasta- 

przedszkolaków, którzy przygotowali program patriotyczny 

upamiętniający bohaterstwo Łęczynian.  

Obecni byli także członkowie rodzin łęczyńskich 

bohaterów. 

Kronika Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

Rok szkolny 2010/2011 



- Nasza obecność w tym miejscu to dowód, że pamiętamy i będziemy pamiętać- powiedział Burmistrz 

Miasta Teodor Kosiarski, przypominając wydarzenia września 1939 roku.  

20 września 71 lat temu o godzinie 11.00 rozpoczął się bój o łęczyński most na rzece Wieprz. Atak 

przeprowadził improwizowany oddział 100 żołnierzy Wojska Polskiego, których udało się naprędce 

zebrać w Łęcznej - wspierany przez mieszkańców miasta. Przewodził im kpt. Stefan Żabicki wraz z 

trzema porucznikami. Po silnym ostrzale pozycji niemieckich, z trzech ciężkich karabinów 

maszynowych, Polacy ruszyli do ataku. Rozproszyli Niemców, zabijając dziewięciu z nich, kilkunastu 

raniąc, a wielu biorąc do niewoli. Oddział przebił się w kierunku Lubartowa. W bitwie poległo pięciu 

naszych żołnierzy, w tym dwóch oficerów - kpt. Stefan Żabicki i ppor. Eugeniusz Zabłocki oraz trzech 

szeregowców. Oddział Żabickiego wspomagała grupa około dwudziestu Łęczynian. Za udział w bitwie 

i pomoc polskim żołnierzom zostali aresztowani i osadzeni na Zamku Lubelskim.Wielu z nich zostało 

później rozstrzelanych, inni trafili do niewoli. 

Modlitwę w intencji łęczyńskich bohaterów, a także wszystkich walczących w kampanii wrześniowej, 

poprowadził ks. Tomasz Konstanciuk z parafii św. Barbary w Łęcznej. Następnie odbył się apel 

poległych, po którym delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem ofiar. Rok temu dokonano 

uroczystego odsłonięcia pomnika oraz nadania nazw: ulicy Suffczyńskich i ronda Łęczyńskich 

Bohaterów Września. 

 

24 IX 2010. II Otwarty Bieg Jesieni 

II Otwarty Bieg Jesieni rozpoczął się na osiedlu 

Bobrowniki przy ul. Wierzbowej. Prawo startu w 

imprezie mieli uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i starsi. W 

zawodach wzięło też udział jedenastu uczniów 

naszego ZSG, zdobywając bardzo dobre lokaty w 

kategorii szkół ponadgimnazjalnych: 

I miejsce – Paweł Czubacki kl. IIa 

IV miejsce – Adrian Watras kl. IIIb 

V miejsce – Piotr Staniak kl. IIIb 

VII miejsce – Robert Dżyg kl. Ib 

 

25 IX 2010. Pielgrzymka na Jasną Górę 

Na Jasną Górę wyruszyła 31. osobowa grupa 

tegorocznych maturzystów pod opieką 

wychowawców: Teresy Patryn i Adama Mateja oraz 

ks. Pawła Grzebalskiego. Pielgrzymi wyruszyli w 

sobotę 25 września o godz. 6.30. 

W tym dniu przed oblicze Matki Bożej przybyła 

pierwsza grupa młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, 

w sumie ponad 4 tys. Osób. Kolejna grupa 

przybędzie 9 października. Centralnym punktem spotkania była Msza św. odprawiona o godz. 17.00. 

Eucharystii przewodniczył metropolita lubelski abp Józef Życiński. W programie pielgrzymki znalazły 

się także: spotkanie w Sali o. Kordeckiego, Różaniec oraz wieczorna Droga Krzyżowa na wałach 

jasnogórskich. 

 



30 IX 2010. Dzień chłopaka 

W Zespole Szkół Górniczych, po raz pierwszy w historii 

szkoły, obchodzony był dzień chłopaka, który swoim nowym 

kolegom zorganizowały dziewczyny!  

O godz.10.40 wszyscy uczniowie wraz z gronem 

pedagogicznym i pracownikami szkoły zebrali się na jednym 

ze szkolnych korytarzy. Sekcja artystyczna zadbała o 

elegancki wygląd naszych chłopców. Pierwszym wyzwaniem 

był konkurs na „najpiękniejszy” makijaż. Uczestnicy 

wykazali się kreatywnością wzbudzając podziw licznej 

widowni. Jednym z ciekawszych punktów programu było 

przygotowanie makijażu kibiców naszej reprezentacji na Euro 2012. Chłopcy zostali poddani 

sprawdzianowi znajomości klubów piłkarskich, a następnie musieli przejść test znajomości przepisów 

kulinarnych;)). Ich nieograniczona niczym wyobraźnia zaskoczyła nie tylko jury, ale także dobrze 

zorientowane w tym temacie panie nauczycielki. Kolejnym zadaniem, które dziewczyny postawiły 

przed przyszłymi górnikami było wyjaśnienie zagadnień związanych z przyszłą pracą. Sprawdziły 

także możliwości twórcze oraz talenty wokalne swoich kolegów. Oto fragment ułożonej piosenki, 

owoc tej twórczej pracy: 

 

Moja miła, moja droga, ja za biurkiem widzę Cię  

Jak z tym długopisem siedzisz i wciąż obserwujesz mnie  

Ref. Sorko nasza, Sorko ma, ze sprawdzianu daj choć dwa  

Cała klasa się wygłupia i denerwuje ciągle Cię, 

Ale Ty do odpowiedzi zawsze bierzesz mnie. 

Zabawa była wyśmienita i udzieliła się wszystkim nawet nauczycielom, którzy czynnie brali udział w 

konkurencjach. Dziękujemy za wspólną zabawę i składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji 

Waszego święta. Magda, Kasia i Paulina 

8 X 2010. Byliśmy najlepsi 

W X Biegu Bolivara wzięło udział 230 osób z placówek oświatowych terenu Powiatu Łęczyńskiego. 

Organizatorem biegu był Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie oraz Starostwo 

Powiatowe w Łęcznej. Przybyłych gości, wśród których znaleźli się Wicestarosta Powiatu 

Łęczyńskiego Andrzej Dyczewski oraz nauczyciele i uczniowie z 11 szkół z terenu powiatu, przywitał 

dyrektor szkoły Dariusz Szafranek.  

Uczestnikami biegu były dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkoły podstawowej, 

gimnazjalnej, a także młodzież ponadgimnazjalna i dorośli. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

dzielnie reprezentowało 15 uczniów, nad którymi opiekę sprawował nauczyciel wychowania 

fizycznego mgr Janusz Mieczkowski.  

W Biegu Bolivara w kategorii szkół ponadgimnazjalnych nasi uczniowie zdobyli: 

I miejsce – Paweł Czubacki z kl. III a 

III miejsce – Łukasz Watras z kl. II a  

8.X.2010. Forum Trzeźwości 

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Łęcznej odbyło się V Forum Trzeźwości zorganizowane przez 

Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian” w Łęcznej. Forum przebiegało pod hasłem 

„Wdzięczni za trzeźwość”. Poprowadziła je Joanna Kamińska, prezes łęczyńskiego klubu. W 

spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz miasta i wielu łęczyńskich instytucji. Nie zabrakło na 

nim również uczniów naszej szkoły. 

Forum było jednocześnie okazją do świętowania 22. rocznicy istnienia klubu, który w Łęcznej stał się 

ostoją dla wielu osób szukających wyjścia z choroby alkoholowej. O historii i działaniach klubu 



opowiedziała pani prezes, natomiast w problematykę rozwoju uzależnienia wprowadziła 

zgromadzonych specjalistka terapii uzależnień, psycholog Wanda Suchorab. 

Pani psycholog opowiadała o doświadczeniach z pracy z osobami uzależnionymi i o ludziach, którzy 

postanowili walczyć z nałogiem. Dowiedzieliśmy się , że nie tylko osoby dorosłe mają problem z 

alkoholem, ale również nastolatkowie, a nawet dzieci. Pani psycholog przestrzegała, że bezmyślne 

zachowanie w młodym wieku może mieć tragiczne skutki w przyszłości. Uświadomiła nam, że nawet 

osoby wyglądające na zdrowe, mogą mieć problem alkoholowy i że jest to związane z fazami 

rozwijania się nałogu. Uczestnicy ocenili spotkanie jako ciekawe i pouczające.  

Interesującym elementem forum było przedstawienie pt.: „Sąd nad alkoholem” przygotowane przez 

uczniów Gimnazjum nr 1 w Łęcznej pod kierunkiem Ewy Radomskiej i Agnieszki Mazurkiewicz. 

Na forum głos zabrali przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej, Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej oraz środowiska lekarskiego – którzy w swojej pracy działają na 

rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych. 

11 X 2010. Lekcja WOS ze Starostą Łęczyńskim 

Uczniowie klas trzecich i czwartych wzięli udział w 

nietypowej lekcji, przygotowanej przez Mariusza 

Witkowskiego, nauczyciela WOS. Nauczyciel zaprosił 

do współprowadzenia zajęć Pana Adama Niwińskiego 

Starostę Łęczyńskiego. Pierwszą część spotkania 

stanowiło wprowadzenie w tematykę, wzbogacone 

prezentacją multimedialną: Od państwa totalitarnego do 

państwa samorządnego. 

Nauczyciel zapoznał uczniów z ideologią państwa 

komunistycznego, zwalczającego wszelkie przejawy niezależnego myślenia i działania, przedstawił 

historię oporu społecznego oraz czas przemian ustrojowych. 

W drugiej części spotkania Starosta Łęczyński opowiedział o zadaniach samorządu terytorialnego na 

przykładzie Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Zadania te obejmują m.in.: oświatę, ochronę zdrowia, 

kulturę, pomoc społeczną, walkę z bezrobociem, bezpieczeństwo, gospodarkę przestrzenną i 

budownictwo.  

Na zakończenie Starosta odpowiedział na wiele pytań przygotowanych przez młodzież. Uczniowie 

pytali: Jak zorganizowane są władze powiatu oraz jakie zadania ma do spełnienia starosta? 

Interesowało ich w jaki sposób są planowane zadania powiatu i skąd pozyskiwane pieniądze na ich 

realizację? Uczniowie zainteresowani byli także sukcesami Starosty. W odpowiedzi usłyszeli, że są 

nimi: dokończenie budowy i otwarcie szpitala, realizacja projektu „Wirtualny powiat. Budowa 

społeczeństwa informatycznego”. Znaczną część wypowiedzi gość poświęcił wykorzystaniu funduszy 

unijnych w powiecie. Jako zadania priorytetowe wymienił promocję walorów turystycznych 

Lubelszczyzny, rozwój agroturystyki i przebudowę dróg powiatowych. 

 

14 X 2010. Dzień Edukacji Narodowej 

W przeddzień Święta Edukacji Narodowej 13 października 

2010 roku Samorząd Szkolny przygotował uroczysty apel, 

na który oprócz pedagogów i pracowników szkoły przybyli 

także zaproszeni goście: Starosta Łęczyński Adam 

Niwiński oraz przedstawiciel LW „Bogdanka” S.A. 

Zdzisław Jarosiewicz. Uczniowie życzyli swoim 

pedagogom satysfakcji z pełnionej misji i  zaprezentowali 

swoje talenty aktorskie przedstawiając satyryczną scenkę 

„Z życia szkoły”, za którą otrzymali duże brawa. 

 



Słowa uznania i szacunku oraz wyrazy wdzięczności za wysiłek i poświęcenie w realizowaniu 

trudnego, ale jakże ważnego i pięknego zadania edukacji młodzieży przekazał na ręce Starosty 

Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz. Starosta Łęczyński ze swej strony wyraził przekonanie, 

że to dzięki pasji nauczycieli uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i dobrze 

przygotowywać się do startu w dorosłe życie. 

– Mistrzowie żyją w duszach swoich uczniów – mówił Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha dziękując 

nauczycielom za trud i wysiłek wkładany w wykonywanie tej odpowiedzialnej, a równocześnie 

wyjątkowej pracy. – Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba 

rozniecić, a Państwo są tymi, którzy to naprawdę potrafią – zakończył życząc swoim pracownikom 

wszystkiego dobrego.  

Święto pracowników oświaty stało się też okazją do wyróżnienia uczniów. Podobnie jak miało to 

miejsce w ostatnich latach tak i w tym roku uhonorowani zostali najlepsi uczniowie szkoły odbierając 

z rąk Starosty Łęczyńskiego i Dyrektora ZSG dyplom gratulacyjny i przyznane stypendium za bardzo 

dobre i dobre wyniki w nauce. Wyróżnieni uczniowie to: Dawid Trębacz kl. Ib (śr. 4,06), Kamil 

Świrski kl. Id (śr.4,40), Przemysław Świetlicki kl. Ia (4,00), Damian Szafranek kl. IIc (śr. 4,11), Ernest 

Stopa kl. Id (śr. 5,07), Dawid Skoczylas kl. Id (śr. 4,27), Mateusz Podgornow kl. Ia (śr. 4,30), Damian 

Oraczewski kl. Id (4,00), Marcin Lipczak kl. IIa (śr. 4, 11), Bartłomiej Kot kl. IIc (śr. 4,77), Konrad 

Józefczuk kl. IIc (śr. 4,06) i Paweł Czubacki kl. IIa (śr. 4,29). 

Druga część uroczystości DEN przygotowana przez Starostę Łęczyńskiego i Zespół Szkół Górniczych 

w Łęcznej miała miejsce w Wólce Lubelskiej i zgromadziła pracowników szkół i placówek 

oświatowych z terenu Powiatu Łęczyńskiego: Zespół Szkół w Ludwinie, Zespół Szkół im. Króla 

Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, Zespół 

Szkół Rolniczych w Kijanach, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną w Łęcznej. 

Wśród przybyłych gości znaleźli się: Anna Dudek-Janiszewska Wicekurator Oświaty w Lublinie, 

Adam Niwiński Starosta Łęczyński, Andrzej Dyczewski Wicestarosta Łęczyński, Piotr Jastrzębski 

Członek Zarządu Powiatu, Zdzisław Jarosiewicz przedstawiciel LW „Bogdanka” S.A. 

Na początku uroczystości odbyło się wręczenie nagród Starosty Łęczyńskiego nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński. Nagrodę 

Starosty przyznaną nauczycielom zatrudnionym w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej otrzymali: 

Arkadiusz Marucha dyrektor, Edyta Król wicedyrektor, Maria Jarmuł-Snopek i Wiesława Wrzesińska. 

W dalszej części nastąpiło wręczenie nagród przez dyrektorów poszczególnych placówek 

wyróżnionym pracownikom. W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej nagrodzeni zostali: Iwona 

Czech, Jońska Krystyna, Tadeusz Lec, Wiesława Misztal, Józef Rudzki, Janina Sobala, Marta Sochan, 

Barbara Szmydt, Marzena Szypulska, Michał Węcławik. 

Po części oficjalnej można już było świętować bawiąc się na parkiecie do samego rana.14 

października, w Dniu Edukacji Narodowej, uczniowie mogli obejrzeć w szkole film o maturzystach pt. 

„Ostatni dzwonek”. Natomiast wieczorem w parafii św. Barbary w Łęcznej, jak co roku, w intencji 

nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły sprawowana była Msza św.  

27 X 2010. O Złotą Lampkę  

I Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” w naszej 

szkole! Organizatorem olimpiady jest Powiatowy Zespół 

Szkół w Bieruniu na Śląsku. I etap olimpiady odbywał się na 

poziomie wewnątrzszkolnym. W olimpiadzie wzięli udział 

uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych Technikum 

Górniczego.  

Uczniowie, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca wejdą w skład 



drużyny (dwie osoby i rezerwowy) reprezentującej naszą szkołę w kolejnym etapie tej olimpiady. Etap 

drugi odbędzie się 14 stycznia 2011 r. w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu na Górnym Śląsku.  

Do finału – etap III – przejdzie sześć najlepszych drużyn spośród biorących udział w II etapie. 

Wszyscy uczestnicy tego etapu otrzymają nagrody, dyplomy, upominki stosowne do zajętego miejsca, 

ufundowane przez Kompanię Węglową S.A. w Katowicach i Zarząd Powiatu Bieruńsko – 

Lędzińskiego.  

Komitet Główny Olimpiady wydaje finalistom i laureatom OWG zaświadczenia uprawniające do 

zwolnienia ucznia z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik górnictwa 

podziemnego, w części pisemnej. 

Lista laureatów:  

I miejsce - Mateusz Skowronek - kl. IVb  

II miejsce - Kamil Uss - kl. IVa  

III miejsce - Marin Lipczak - kl. IIIa  

 

Wyróżnienia:  

IV miejsce - Mateusz Brus - kl. IVa  

V miejsce - Marcinek Damian - kl. IIIc  

VI miejce - Damian Szafranek - kl. IIIc  

VI miejsce - Arkadiusz Kuliński - kl. IVb  

 

3 XI 2009. Próbna matura z matematyki  

W środę uczniowie klas czwartych przystąpili do 

próbnego egzaminu maturalnego z matematyki. 

Próbna matura wyglądała jak prawdziwa. 

Zachowane zostały wszystkie procedury. – Nie było 

łatwo –twierdzili jedni. – Nie było tak źle, zadania 

były do zrobienia – oceniali trudność zadań inni. 

Oprócz geometrii uczniowie musieli zmierzyć się 

m.in. z wielomianami i ciągami, a w pytaniach 

zamkniętych z logarytmami, Pitagorasem i Talesem.  

Testy, podobnie jak na prawdziwej maturze, sprawdzą zewnętrzni egzaminatorzy. Właściwa matura 

zacznie się 4 maja egzaminem z języka polskiego. Matematykę uczniowie będą zdawali dzień później. 

Na szczęście do maja zostało jeszcze trochę czasu, można więc będzie poprawić swoje wyniki.  

 

9 XI 2010. Stypendyści Prezesa Rady Ministrów  

W Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się 

uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa 

Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. Na uroczystość 

zostały zaproszone władze miasta, rektorzy uczelni 

wyższych, posłowie i senatorowie, a także burmistrzowie i 

starostowie jako przedstawiciele organów prowadzących 

szkoły. Wraz z uczniami przybyli ich opiekunowie – 

nauczyciele i dyrektorzy szkół. Uroczystość poprzedził 

koncert w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły 

Muzycznej I i II stopnia w Lublinie.  

Po części artystycznej nastąpiła najważniejsza część spotkania czyli wręczenie dyplomów z 

autografem PRM Donalda Tuska. W tym roku stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce otrzymało 



dwóch naszych uczniów: Ernest Stopa - z kl. IId Technikum Elektrycznego, ze średnią 5,07 i 

Bartłomiej Kot - z kl. IIIa Technikum Górniczego, ze średnią 4,77. Gratulujemy i życzymy równie 

wysokiej średniej z egzaminu maturalnego.  

 

10 XI 2010. Święto Odzyskania Niepodległości  

 

O Polsko, święte Twe imię po cichu i po kryjomu  

Z trwogą za siebie i innych szeptano w ojców mych domu . 

Prawdziwe jakieś nieprawdy opowiadano o Tobie – 

Mówiono, że jesteś święta, mówiono, że leżysz w grobie.  

 

Uroczysty apel z okazji 92. rocznicy Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości przygotowany przez młodzież 

zgromadził w sali im. Prof. Jana Samsonowicza społeczność 

uczniowską ZSG. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił Starosta Łęczyński Adam Niwiński.  

Młodzież przygotowała spektakl słowno muzyczny z prezentacją przedstawiającą walki Legionów o 

wolną Ojczyznę. Zabrzmiały znane pieśni legionowe m.in. Marsz pierwszej brygady, który wszyscy 

wysłuchali na stojąco, oddając cześć bohaterskim przodkom. Święto Odzyskania Niepodległości jest 

najważniejszym świętem narodowym. Polska po 123 latach zaborów stała się suwerennym państwem. 

Dyrektor szkoły Arkadiusz Marucha wyraził nadzieję, że ta patriotyczna postawa Polaków zapisze się 

w sercach młodzieży, która może teraz korzystać z wywalczonej wolności, żyjąc w demokratycznym 

państwie, wolnym od długoletnich wpływów zaborców.  

– Przygotowywane przez was apele, wspominanie tamtych czasów, budują waszą tożsamość. 

Obchodzimy 92. rocznicę Odzyskania Niepodległości, a faktycznie były to zaledwie 42 lata 

niepodległej Polski. Ta rocznica zobowiązuje i nakazuje przede wszystkim dbałość o nasz język i naszą 

kulturę. Uczestniczę w waszym życiu już od czterech lat i myślę, że przeniesiecie tę postawę 

patriotyzmu dalej. Nauczyciele zadbają o to, aby ta Polska w naszych sercach i umysłach nigdy nie 

zginęła.  

Na zakończenie uroczystości młodzież odśpiewała hymn narodowy.  

 

16 XI 2010. Zdążyć przed Panem Bogiem  

Uczniowie klas czwartych naszej szkoły z inicjatywy nauczycielki 

j. polskiego Elizy Szymańskiej obejrzeli spektakl pt.: Zdążyć 

przed Panem Bogiem, będący adaptacją książki Hanny Krall. 

Przedstawienie odbyło się w Centrum Kultury w Łęcznej. Oprócz 

uczniów Zespołu Szkół Górniczych obejrzeli je także uczniowie 

innych szkół ponadgimnazjalnych. ,,Zdążyć przed panem Bogie” 

Hanny Krall to wywiad - reportaż, którego głównym bohaterem 

jest MAREK EDELMANN, z-ca komendanta ŻOB-u 

(Żydowskiej Organizacji Bojowej), po wojnie - lekarz kardiolog. 

Utwór ten opisuje prostym, komunikatywnym językiem w sposób 

niezwykle sugestywny cierpienie i tragizm Żydów getta, a 

jednocześnie opowiada o przyjaźni, bohaterstwie i walce o 

godność człowieka.  

Uczniowie z zaciekawieniem i w skupieniu obejrzeli trwające około godziny przedstawienie. 

Odtwórcami głównych ról byli: Alexander Polek wcielający się w Marka Edelmana i Barbara 



Cieślik jako Hanna Krall. Doskonała gra aktorów oraz przejmująca oprawa muzyczna 

zachęcała do przeczytania lektury. Powaga przekazywanych treści sprawiła, że każdy potrafił 

zachować powagę i skupić się na odbiorze przedstawienia.  

 

18 XI 2010. Wystawa fotograficzna  

Do Muzeum Regionalnego w Łęcznej wyruszyła ekipa 

naszego szkolnego Koła Dziennikarsko – 

Fotograficznego, by obejrzeć wystawę pokonkursową 

„Pejzaż Powiatu Łęczyńskiego”. Pomysłodawcą i 

koordynatorem konkursu, którego III edycja obyła się 

w tym roku jest Witold Muszyński – opiekun Koła 

Fotograficznego w SP nr 4 w Łęcznej.  

W murach dawnej bożnicy odbyła się uroczysta gala 

wręczenia nagród laureatom konkursu, po której można 

było obejrzeć nagrodzone zdjęcia. Spośród kilkudziesięciu wyeksponowanych  prac, znalazły się 

również te, które umieszczono w kalendarzu na rok 2011.  

Młodzież ze szkoły górniczej wyruszyła na wystawę zaopatrzona w szkolne aparaty fotograficzne. W 

przyszłym roku planujemy zorganizować wystawę poplenerową z pracami uczestników koła, dlatego 

warto zobaczyć jak robią to inni. Uczniowie mieli okazję porozmawiać z lubelskim fotografikiem 

Krzysztofem Kuzko, jednym z członków konkursowego jury. Artysta fotografik zachęcał uczniów, by 

nie obawiali się pytać o warsztat fotografa, jednocześnie wyraził chęć odwiedzenia naszej szkoły. 

Mamy nadzieję, że warsztaty z profesjonalistą pozwolą odkryć młode talenty.  

 

19 XI 2010. Akcja profilaktyczna  

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego to akcja profilaktyczna adresowana do uczniów klas trzecich i 

czwartych Zespołu Szkół Górniczych, którzy posiadają prawo jazdy, albo którzy zamierzają się o nie 

ubiegać w najbliższym czasie. Ukierunkowana jest w szczególności na kształtowanie określonych 

motywacji, postaw i zachowań młodzieży na drogach poprzez: edukację komunikacyjną tj, wyrabianie 

przyzwyczajeń i nawyków przestrzegania przepisów kodeksu drogowego. Spotkanie z młodzieżą 

poprowadzili: mgr inż. Lech Pocheć z Ośrodka Szkolenia Kierowców ,,Pionier” oraz dwaj policjanci z 

Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.  

Jazda z nadmierną prędkością, kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu i niski stopień 

stosowania zabezpieczeń, przejeżdżanie na czerwonym świetle oraz ignorowanie praw innych 

uczestników ruchu to najczęściej występujące niebezpieczne i agresywne zachowania kierowców, 

zwłaszcza młodych. Istnieje więc pilna potrzeba wpływania na zmiany zachowania uczestników ruchu 

poprzez kształtowanie ich bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.  

 

20 XI 2010. Konkurs BHP  

W sobotę w budynku szkoleniowym BHP LW „Bogdanka” S.A. odbył się V konkurs wiedzy z 

dziedziny bhp. Wzięło w nim udział 60 uczestników, podzielonych na trzy grupy zawodowe: 

pracownicy dołowi na stanowiskach roboczych, pracownicy dołowi na stanowiskach etatowych oraz 

pracownicy na stanowiskach powierzchniowych. W konkursie wzięło też udział ośmiu uczniów 

Technikum Górniczego ZSG w Łęcznej. Poziom był bardzo wysoki, wszyscy uczestnicy wykazali się 

dużą wiedzą. Gratulujemy!  



Laureaci otrzymają nagrody, które zostaną wręczone podczas uroczystości barbórkowych. Zwycięzcy 

otrzymali na tę uroczystość osobne zaproszenia.  

I miejsce – Dobosz Jarosław – kl. IIIa  

II miejsce – Adrian Iwaniuk – kl. IIIc  

III miejsce – Paweł Walczak – kl. IIIc  

 

2 XII 2010. Turniej Barbórkowy  

III Turniej Barbórkowy o Puchar Dyrektora ZSG w 

Łęcznej w siatkówce chłopców rozpoczął się o godz. 

9.00. Do turnieju przystąpiły drużyny z Kijan, Milejowa, 

Ostrowa Lubelskiego i z Łęcznej. Celem turnieju jest 

popularyzacja siatkówki w Powiecie Łęczyńskim i woj. 

lubelskim oraz integracja młodzieży Powiatu 

Łęczyńskiego. Ta integracja jest widoczna w dobrej, 

sportowej atmosferze, dopingu kibiców, których podczas 

całych rozgrywek nie brakowało. Drużyny prezentowały 

bardzo wyrównany poziom: o zajęciu II i III miejsca 

zadecydowały małe punkty w setach.  

Wyniki turnieju: I miejsce – Zespół Szkół w Kijanach, II miejsce – Zespół Szkół nr 2 im. Simona 

Bolivara w Milejowie, III miejsce – Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, IV miejsce – Zespół Szkół w 

Ostrowie Lubelskim, V miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej, Najlepszy zawodnik – Sebastian Draz 

ze szkoły w Ostrowie Lubelskim.  

 

3 XII 2010. Promocja projektu ,,Poprzeczka wyżej - kompetentni w zawodzie  

Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 

dzięki dotacjom unijnym wiele szkół otrzymało liczne 

środki finansowe na to, aby zmodernizować swój sprzęt 

szkolny, usprawnić szkolnictwo i nauczanie w placówce. 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

realizowany jest Priorytet 9 dotyczący Rozwoju 

wykształcenia i kompetencji w regionach. Obejmuje on 

m.in. Działanie 9.2 podniesienie jakości i atrakcyjności 

szkolnictwa zawodowego. Celem tego działania jest 

wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty w 

zakresie kształcenia zawodowego, ukierunkowane na wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego 

zatrudnienia.  

Dzięki unijnemu wsparciu od września tego roku w naszej szkole realizowany jest projekt 

„Poprzeczka wyżej – kompetentni w zawodzie”. Okres jego realizacji przewidziany jest na dwa lata, a 

wartość projektu wynosi ponad 700,000 zł. Jest to nasz pierwszy projekt i miejmy nadzieję, że nie 

ostatni.  

3 grudnia 2010 r. odbyła się konferencja otwierająca i promująca projekt realizowany w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej. Tematykę funduszy europejskich i ich wykorzystanie w Powiecie Łęczyńskim 

przybliżyła przybyłym gościom i uczniom naszej szkoły Pani Małgorzata Kolary-Woźniak Naczelnik 

Wydziału Funduszy Europejskich. Jej zdaniem realizowany przez szkołę projekt został bardzo dobrze 

przygotowany pod kątem doboru rodzaju wsparcia do potrzeb placówki. Szeroka oferta dodatkowych 

zajęć dla uczniów pozwoli na podniesienie atrakcyjności naszej szkoły i jakości kształcenia. Natomiast 

zdaniem Wicestarosty Kazimierza Budki realizacja projektu otwiera wiele dodatkowych możliwości i 



korzystnie wpłynie na rozwój osobowości i zainteresowań uczniów. Pogratulował Dyrekcji i gronu 

pedagogicznemu: wspaniałej organizacji i cennej inicjatywy. Bardzo cenimy działalność Zespołu 

Szkół Górniczych w Łęcznej i jesteśmy pełni uznania dla Państwa dokonań. Zaproszona Kurator 

Oświaty Anna Dudek-Janiszewska stwierdziła: Jesteście szkołą młodą, pięć lat to jak osesek dopiero 

się rozwijający, ale mam nadzieję że z przyszłością, o czym świadczy perspektywa rozwoju szkolnictwa 

zawodowego. (…) Obecnie w Unii Europejskiej poszukiwani są najbardziej kompetentni pracownicy. 

Mam nadzieję, że w wyniku realizacji tego projektu, gdzie kompetentni w zawodzie będą zdobywali 

najlepsze umiejętności to wy będziecie należeli do grona tych najlepszych i poszukiwanych. Tego życzę 

wam, waszym pedagogom i kopalni, która będzie miała fantastycznych pracowników.  

Główne cele projektu „Poprzeczka wyżej – kompetentni w zawodzie” oraz zadania realizowane w 

jego ramach zostały pokazane w postaci prezentacji multimedialnej. Przedstawiała ona opis 

poszczególnych zajęć dodatkowych, wzbogacony zdjęciami pokazującymi pracę uczniów. Prezentację 

można obejrzeć na stronie internetowej Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.  

Szczególnym momentem konferencji było otwarcie multimedialnej sali językowej. Symbolicznego 

otwarcia poprzez przecięcie wstęgi dokonali: Kurator Oświaty Anna Dudek-Janiszewska, 

Wicestarosta Kazimierz Budka, Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha oraz przedstawiciel społeczności 

uczniowskiej Jakub Jasielski.  

Na zakończenie konferencji goście zostali zaproszeni do sali im. Jana Samsonowicza na poczęstunek, 

gdzie jednocześnie mieli możliwość obejrzenia prac malarskich Walentego Bąbelewskiego, wystawy 

kufli okolicznościowych związanych z tradycją Karczmy Piwnej, kroniki szkolnej oraz wystawy zdjęć 

Koła Dziennikarsko – Fotograficznego działającego w ramach projektu.  

 

3 XII 2010. Szkolna Barbórka!  

4 grudnia to dzień, podczas którego każdy górnik 

obchodzi swoje święto. Barbórka to święto górników 

wydobywających węgiel, ale także górników z kopalń 

soli, rud metali, poszukiwaczy gazu i ropy oraz 

geologów. Święto jest obchodzone od IX wieku w dniu 

św. Barbary, patronki górników, która ma także w opiece 

saperów, marynarzy i inne osoby wykonujące 

niebezpieczne zawody.  

Barbórka w naszej szkole odbyła się w przeddzień 

górniczego święta. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego i górniczego. 

Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha powitał przybyłych gości: Wicekurator Oświaty Annę Dudek-

Janiszewską, Wicestarostę Kazimierza Budkę, Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich 

Małgorzatę Kolary-Woźniak, przedstawiciela LW „Bogdanka” S.A. Zdzisława Jarosiewicza, 

dyrektorów szkół, instytucji Powiatu Łęczyńskiego oraz przedstawicieli związków zawodowych. 

Na początku uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, zobowiązując się godnie 

reprezentować szkołę na zewnątrz, dbać o honor szkoły, współtworzyć jej autorytet oraz czcić i 

szanować symbole szkoły, miasta i kraju, a także wartości narodowe. Aktu pasowania na 

pełnoprawnego członka ZSG dokonał Dyrektor Arkadiusz Marucha, poprzez uderzenie „kilofem” w 

ramię ucznia.  

Następnie młodzież zaprezentowała część artystyczną, przygotowaną pod kierunkiem nauczycieli 

przedmiotów zawodowych. Zgromadzeni goście oraz społeczność uczniowska obejrzeli prezentację 

multimedialną ukazującą historię górnictwa od epoki kamienia po czasy współczesne. W trakcie 

projekcji młodzież zaprezentowała sylwetki osób zasłużonych dla polskiego górnictwa. Szczególne 

miejsce wśród nich zajmuje prof. Jan Samsonowicz, geolog zasłużony dla naszego regionu. W dalszej 



części przypomniano historię rozwoju Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Prezentacja przeplatana 

była pieśniami górniczymi w wykonaniu uczniów i uczennic naszej szkoły.  

Pięknego wykonania śląskich pieśni pogratulowała Pani Wicekurator: Pracowałam kiedyś w szkole 

męskiej, gdzie prowadziłam kabaret „Śruba”, ale nigdy nie nauczyłam ich tak śpiewać. Udało się to  

młodzieży i nauczycielom tej szkoły. Z tej okazji składam wam serdeczne gratulacje. Wicestarosta 

Łęczyński na ręce Dyrektora szkoły przekazał najlepsze życzenia z okazji górniczego święta: wszelkiej 

pomyślności, powodzenia w pokonywaniu wyzwań i zamierzeń edukacyjnych, zdrowia, pogody ducha 

oraz życiowego optymizmu.  

Obchody barbórkowe w naszej szkole były okazją do złożenia podziękowań uczniom, którzy 

wyróżnili się przy reprezentowaniu naszej szkoły na zawodach sportowych: Łukaszowi Chodunowi, 

Erykowi Kurowskiemu, Sylwestrowi Juszczykowi, Adrianowi Watrasowi i Adrianowi Tarczylukowi. 

Jan Trojak Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach odebrał z rąk Arkadiusza Maruchy 

statuetkę św. Barbary będącą nagrodą za zajęcie I miejsca w III Turnieju Barbórkowym o Puchar 

Dyrektora ZSG w Łęcznej w siatkówce chłopców. Szczególne podziękowania za nieocenione i 

bezinteresowne zaangażowanie w życie szkoły otrzymał Pan Walenty Bąbelewski, artysta malarz, 

emerytowany górnik. Zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia wystawy jego najnowszych prac 

wyeksponowanych w sali im. Jana Samsonowicza.  

4 grudnia uczniowie ZSG w Łęcznej wraz z Dyrektorem Arkadiuszem Maruchą wzięli udział w 

uroczystościach barbórkowych na cechowni w Bogdance. Laureaci konkursu bhp (I miejsce - Dobosz 

Jarosław - kl. IIIa, II miejsce - Adrian Iwaniuk - kl. IIIc, III miejsce - Paweł Walczak - kl. IIIc), który 

odbywał się w listopadzie w kopalni, otrzymali nagrody z rąk Mirosława Tarasa Prezesa LW 

„Bogdanka” S.A. W imieniu społeczności szkolnej złożyli Panu Prezesowi życzenia spokojnej i 

bezpiecznej pracy.  

13 XII 2010. Rocznica 13 grudnia 1981 r.  

Dwudziestą dziewiątą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Zespół Szkół Górniczych 

upamiętnił uroczystą akademią. Uroczystości szkolne zaszczycił swoją obecnością Wicestarosta 

Łęczyński Kazimierz Budka.  

Uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny, przygotowany pod kierunkiem Łukasza 

Pieczyńskiego. W przedstawieniu, obok licznych faktów historycznych, które przybliżyły genezę i 

przebieg wydarzeń stanu wojennego znalazły się popularne wówczas piosenki. W czasie apelu 

wyświetlane były zdjęcia Polski ogarniętej wojną ,,Jaruzelską” oraz zdjęcia tych, którzy wolnej Polski 

nie doczekali.  

Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha dziękując za przygotowanie rocznicowego apelu podkreślił, że 

wydarzenia grudnia, mimo iż tragiczne, stały się impulsem do przemian ustrojowych w Polsce. 

Poprosił społeczność uczniowską o uczczenie minutą ciszy ofiar stanu wojennego oraz górników z 

kopalni ,,Wujek”, którzy oddali swe życie za wolność Ojczyzny.  

 

16 XII 2010. Wystawa „35-lecie powstania Lubelskiego 

Zagłębia Węglowego”  

Na szczególną, bo rocznicową wystawę w Muzeum 

Regionalnym w Łęcznej, dotyczącą powstania kopalni 

„Bogdanka” i zagłębia węglowego na Lubelszczyźnie, 

wybrała się grupa uczniów naszej szkoły wraz z 

nauczycielami. Jak na uczniów Zespołu Szkół Górniczych 

przystało, zaprezentowali się w galowych strojach 

górniczych.   



Otwarcie wystawy uświetnił koncert w wykonaniu Orkiestry Górniczej Lubelskiego Węgla 

„Bogdanka” S.A. Wśród muzyków znaleźli się również absolwenci i uczniowie naszej szkoły. W 

starych murach muzeum koncert zabrzmiał wspaniale. Obecni mieli okazję przekonać się, że orkiestra 

dęta potrafi wykonać zarówno twista, rocka jak muzykę klasyczną. Muzyczna składanka przeplatana 

śląskimi pieśniami stanowiła ciekawą kompozycję.  

Po koncercie, kustosz muzeum Anetta Chrzanowska, zaprosiła zebranych do obejrzenia wystawy 

poświęconej zagłębiu węglowemu. Można było na niej zobaczyć historyczne zdjęcia ukazujące czas 

budowy kopalni i odwiedziny I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka. Szczególnym eksponatem była 

wydobyta w dniu 9 stycznia 1978 r. pierwsza bryła węgla. Uwagę zwracały także skamieniałości z 

minionych epok geologicznych, wydobyte przy odwiertach. Mamy nadzieję, że wystawa w nowym 

roku zagości w murach Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.  

 

22 XII 2010. Jasełka w glanach!  

Jak wyglądałby Jezus gdyby żył w naszych czasach  

Czy chodziłby w sandałach, czy raczej w adidasach?  

Czy piłby coca-colę i korzystał z komputera  

Czy miałby długie włosy i paszport do Izraela!  

 

Uczniowie naszej szkoły wraz z księdzem katechetą przygotowali 

w tym roku nietypowe, osadzone w realiach XXI wieku jasełka. 

Nie tylko sceneria, ale i język młodzieżowego slangu jakim 

posługiwali się aktorzy od razu przykuł uwagę widzów. Diabły 

walczące z aniołami o duszę współczesnego człowieka starały się 

przekonywać: Dzisiaj szczęścia nie szukaj w kościele, ale na 

półeczkach, gdzie towaru wiele. Komu dzisiaj Pan Bóg, to stare tematy, tylko dla ludzi z 

przedwojennej daty. Jednak anioły gotowe do obrony tego, co w człowieku dobre, protestowały: 

Gnojki, jak tylko się święta zbliżają, to się panoszycie, żeby tylko ludzie nie mogli odnaleźć ich 

prawdziwego sensu, ale my wam teraz zrobimy taką jesień średniowiecza, że was rodzone diabelskie 

matki nie poznają! Pośrodku tych rozgrywek pozostaje człowiek z przesłaniem Boga, który mówi: Na 

szczęście nigdy nie jest za późno, żeby w nocy twojego życia rozbłysło światło gwiazdy Betlejemskiej!  

Na szkolne uroczystości przybył Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Adamczyk, który życzył 

uczniom i nauczycielom, by Święta Bożego Narodzenia, były czasem radosnego spotkania z 

nowonarodzonym Dzieciątkiem. - Święta są magicznym dniem, a nie tylko pretekstem do kupowania. 

Ta myśl niech przyświeca nam wszystkim - mówił dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha.  

Po tych życzeniach ,,anioły” i ,,diabły” zgodnie rozniosły opłatki dla nauczycieli i uczniów, którzy 

łamiąc się białym chlebem składali sobie najlepsze życzenia.  

 

8 I 2011. Poloneza czas zacząć!  

Tradycyjnie czas oczekiwania na najważniejszy 

egzamin w życiu czwartoklasiści rozpoczęli 

uroczystym balem studniówkowym. W sześcioletniej 

historii ZSG w Łęcznej był to już trzeci bal. 

Zgromadzonej w kopalnianej stołówce młodzieży, 

dyrektor Arkadiusz Marucha, życzył, by radość jaka 

gości na ich twarzach nie zmieniła się kiedy podejdą do 

egzaminów maturalnych i zawodowych. Pięknym 

paniom, partnerkom uczniów, życzył wspaniałej 



zabawy oraz niezapomnianych wrażeń: Aby ta studniówkowa noc była wspaniała i jedyna w swoim 

rodzaju. Staropolskim zwyczajem zarządził: Poloneza czas zacząć! 

Zanim jednak zabrzmiały pierwsze takty poloneza głos zabrał Wicestarosta Łęczyński Kazimierz 

Budka. – Mam nadzieję, że ten czas, który upłynął, pewnie bardzo szybko, potwierdzi, że ta szkoła to 

dobry wybór. Myślę, że zarówno grono pedagogiczne jak i opiekunowie LW „Bogdanka” S.A. 

przyczynią się do tego, że zarówno egzaminy maturalne jak i zawodowe zdacie doskonale. Życzę 

wspaniałej zabawy studniówkowej – mówił.  

Uczniowie podziękowali dyrekcji, nauczycielom, a w szczególności: Teresie Patryn, wychowawcy kl. 

IVa i Adamowi Matejowi, wychowawcy kl. IVb: Dziękujemy za każde 45 minut, które z nami 

spędziliście.  

Efektem kilkutygodniowych przygotowań był wspaniale zatańczony polonez. Chłopcy z wielkim 

przejęciem poprowadzili swoje piękne partnerki. Szczególnym akcentem był pocałunek w dłoń, 

poprzez który w szarmancki sposób podziękowali swoim damom za wspólny taniec.  

Cztery lata w szkolnych murach to tak niewiele, a przecież pozostają w pamięci na całe życie. Czas 

dorastania ku dojrzałości ma w sobie niezaprzeczalny urok wspólnie przeżytych chwil, tych dobrych i 

tych złych. To one cementują przyjaźnie i sprawiają, że warto się spotkać nawet po wielu latach. Na 

pewno niezapomnianą chwilą będzie i ten sobotni wieczór.  

 

11 I 2011. Spotkanie uczniów ZSG w Łęcznej z dr. inż. Jerzym Kickim  

Efektem współpracy Zespołu Szkół Górniczych z wyższą 

uczelnią górniczą było spotkanie z dr. inż. Jerzym 

Kickim, pracownikiem Katedry Górnictwa Podziemnego 

oraz z Arturem Dyczko, członkiem Fundacji AGH, które 

odbyło się 11 stycznia 2011 r. Przyszli górnicy mieli 

okazję wysłuchać wykładu: Czy nam wystarczy 

surowców mineralnych- historia i aktualia, który 

przybliżył problem towarzyszący ludzkości od zarania 

dziejów. Ograniczona wystarczalność surowców 

mineralnych, które są nieodnawialne stawia przed 

światem pytanie, czy poradzi sobie z tym problemem? Jednym z takich surowców jest węgiel 

kamienny, który w skali świata dostarcza 21 % energii pierwotnej.  

-Obawy o wystarczalność surowców wyrażał już Platon w V wieku p.n.e. - wyjaśniał dr inż. Kicki - 

jednak zdecydowane ostrzeżenia o ograniczonym charakterze zasobów pojawiły się w początkach ery 

przemysłowej w wieku XVIII i XIX i trwają do dzisiaj. Doświadczenie uczy, iż wszelkie przepowiednie i 

prognozy należy traktować z dużą ostrożnością. Świat pracuje dzisiaj nad znalezieniem surowców 

syntetycznych. - Tak daleko poszliśmy w poszukiwaniu substytutu, że w niektórych przypadkach nie 

sposób odróżnić syntetyku od naturalnego surowca czego przykładem są syntetyczne diamenty - mówił 

wykładowca. Szansą jest również recykling czyli pozyskiwanie minerałów ze złóż antropogenicznych, 

a więc ze złóż, które stworzył człowiek.  

Ciekawym przykładem zaprezentowanym podczas wykładu były zdjęcia z chilijskich miast widm, 

które podczas licznych podróży odwiedził dr inż. Jerzy Kicki. Miasta te powstawały przy kopalniach 

azotanów, jednak wprowadzenie nawozów sztucznych spowodowało nieopłacalność wydobycia tego 

surowca i sprawiło, że miasta opustoszały.  

Wykładowca podkreślał, że w najbliższym czasie na AGH i Politechnice Szczecińskiej pojawią się 

specjalności, które będą kształciły dla potrzeb górnictwa oceanicznego czyli eksploatacji z dna mórz i 

oceanów. Jest to realna wizja, ponieważ Polska ma prawo do użytkowania wyznaczonej działki na 

dnie Pacyfiku, a przewidywana wystarczalność węgla kamiennego w naszym kraju wynosi 35 lat. W 



LW ,,Bogdanka” S.A., przy planowanym podwojeniu wydobycia, szacuje się, że wyczerpanie 

zasobów nastąpi w latach 2034-2036.  

Po wykładzie uczniowie zadawali pytania dotyczące stabilności rynku światowego oraz przyszłości 

kopalni "Bogdanka". Mamy nadzieję, że kolejne wykłady z udziałem dr. inż. Jerzego Kickiego 

przybliżą szanse rozwoju LW ,,Bogdanka” S.A., z którą współpracuje od wielu lat. Jak powiedział, 

jest on jednym z pomysłodawców wprowadzenia kopalni na giełdę.  

Dr inż. Jerzy Kicki jest pracownikiem naukowym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 

kierownikiem Zakładu Pozyskiwania Surowców Mineralnych PAN, przewodniczącym Szkoły 

Eksploatacji Podziemnej oraz przewodniczącym komitetu organizacyjnego Światowego Kongresu 

Górniczego 2008.  

 

14 I 2011. O Złotą Lampkę  

14 stycznia reprezentacja naszej szkoły w składzie: Mateusz 

Skowronek kl. IVb i Marcin Lipczak kl. IIIa wzięła udział w I 

Olimpiadzie Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”. Olimpiada 

odbywała się na Śląsku w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu.   

Uczniowie wraz z nauczycielem przedmiotów zawodowych Janiną 

Sobalą wyjechali już w czwartek 13 stycznia, aby dotrzeć na czas i 

jeszcze wypocząć przed startem. Nocleg w hotelu w pięknej Pszczynie 

zapewnili organizatorzy na koszt KWK „Piast”, która jest patronem 

szkoły organizującej olimpiadę.  

Zmagania rozpoczęły się w piątek o godz. 9.00. Uczestnicy mieli za 

zadanie w czasie 45 min. rozwiązać test składający się z 60 pytań. 

Robili to w skupieniu i sprawnie.  

Jury składające się z przedstawicieli Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz opiekunów wszystkich 

drużyn anulowało jedno z pytań, gdyż nie spełniało ono wymogów regulaminowych. I tak na 59 

możliwych do zdobycia punktów, nasza drużyna uzyskała bardzo dobry wynik 55. Poziom drużyn był 

jednak tak wysoki, że nie wystarczyło to na zakwalifikowanie do finału. Zakwalifikowały się tylko 

trzy drużyny z maksymalną liczbą punktów - 59 i trzy drużyny, które uzyskały 58 pkt.  

Żal, że naszym reprezentantom zabrakło tak niewiele, bo przejście do finału zapewniało zwolnienie z 

pierwszej części  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.  

Patronat naukowy nad olimpiadą sprawuje Politechnika Śląska w Gliwicach, a obecny na zawodach 

dziekan Wydziału Górniczego tej uczelni gratulował wiedzy wszystkim uczestnikom i zapewniał, że 

każdy z nich będzie mile widziany i wyjątkowo traktowany przy rekrutacji na studia na tym wydziale. 

Jedyny warunek – zdanie matury i złożenie dokumentów.  

Powrót był trochę smutny, ale z poczuciem dobrze spełnionego zadania. Tylko trochę szczęścia 

zabrakło. Mamy nadzieję, że tegoroczne doświadczenie zaprocentuje w przyszłym roku.  

 

1-3 II 2011. Rozgrywki sportowe  

W ramach ,,Licealiady” pierwszego lutego 2011 r. w Zespole Szkół 

Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie odbył się Turniej Tenisa 

Stołowego Dziewcząt i Chłopców szczebla powiatowego. 

Reprezentanci Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej: Dżyg Robert 

kl. Ib, Chodun Łukasz kl. IIIb, zajęli drugie miejsce, a tym samym 

zakwalifikowali się do szczebla rejonowego. Kolejny etap - Zawody 

Rejonowe w Tenisie Stołowym odbyły się w Zespole Szkół w 



Ludwinie w dniu trzeciego lutego. W zmaganiach sportowych udział wzięło osiem drużyn ze szkół: z 

Milejowa, Łęcznej, Chełma i Włodawy. Nasi reprezentanci wywalczyli trzecie miejsce. Uczniów do 

zawodów przygotowywał Adam Matej, nauczyciel wychowania fizycznego.  

 

9 II 2011. Nasze sukcesy w piłce nożnej  

Drugiego lutego drużyna piłkarska przygotowana przez Janusza 

Mieczkowskiego wzięła udział w Zawodach Powiatowych w 

Piłce Nożnej Halowej w ZS w Ludwinie. Do rozgrywek 

przystąpiło pięć zespołów reprezentujących szkoły Powiatu 

Łęczyńskiego: z Kijan, Milejowa, Ludwina oraz z Łęcznej. 

Rywalizowano systemem ,,każdy z każdym”. W turnieju 

zwyciężyła nasza drużyna lepszym stosunkiem strzelonych 

bramek, uzyskując awans do rejonowych zawodów w tej 

dyscyplinie. I miejsce wywalczyli: Budzyński Mateusz kl. IIb, 

Tarczyluk Adrian kl. IIIb, Kowalik Marek kl. IIIc, Kędzierski 

Marcin kl. IIIb, Banaszkiewicz Paweł kl. IIIc, Grochowski Paweł 

kl. IId, Adrian Bodzak kl. IId, Szymon Dudek kl. IId, Sowa 

Jacek kl. Ic. Następny etap rejonowych zawodów w halowej piłce nożnej uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych odbył się 9 lutego w Chełmie w hali Mosiru. Nasza drużyna rywalizowała w 

gronie sześciu zespołów. W finale tych rozgrywek nasz zespół uległ ubiegłorocznemu mistrzowi 

województwa w halowej piłce nożnej - drużynie z Chełma. Mimo drugiego miejsca, wynik ten należy 

uznać za sukces.  

 

15-16 II 2011. VII Targi Edukacyjne ,,Edukacja 2011”  

W tym roku ofertę edukacyjną Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej postanowiliśmy zaprezentować 

na Targach Edukacyjnych w Lublinie. To najstarsza i 

największa impreza tego typu w województwie 

lubelskim. Prezentują się tam wystawcy z całej 

Lubelszczyzny: szkoły gimnazjalne, ogólnokształcące i 

zawodowe, a także uczelnie wyższe z całej Polski m.in. 

z Krakowa, Warszawy, Białegostoku, Białej Podlaskiej, 

Kielc, Tarnobrzega, Siedlec, Chełma, Zamościa i 

oczywiście Lublina. Oprócz szkół wystawcami były także firmy związane z branżą edukacyjną.  

Pierwszego dnia targów do podjęcia nauki w Zespole Szkół Górniczych z Łęcznej zachęcali: 

Magdalena Chodun, Sebastian Grzesiuk, Jarosław Mirosław. Drugiego dnia ofertę edukacyjną naszej 

szkoły prezentowali: Katarzyna Chodun, Michał Arciszewski i Bartłomiej Sagadyn. W Targach 

Edukacyjnych wziął udział także dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha, który wspierał działania 

promocyjne szkoły. Miłym akcentem targów było odwiedzenie naszego stoiska przez: Wicemarszałka 

Województwa Lubelskiego Jacka Sobczaka, a także Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa 

Babisza. Z rąk dyrektora otrzymali oni pakiety promujące ZSG.  

Mimo, że oferta ZSG skierowana jest głównie do chłopców, spore zainteresowanie nauką w szkole 

górniczej było także ze strony dziewcząt. Tym bardziej, że szkołę prezentowała nasza uczennica w 

górniczym stroju. Uczniowie, którzy nie mieli możliwości uczestniczenia w Targach Edukacyjnych, 

mogą przejrzeć ofertę wystawców w szkolnej bibliotece. 

Targi adresowane są do młodzieży stojącej przed wyborem dalszego kierunku nauki, dlatego warto, 

aby w przyszłości wychowawcy klas III i IV odwiedzili stoiska uczelni wyższych. Oferta wystawców 



adresowana jest również do nauczycieli zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji i wzbogaceniem 

warsztatu pracy o nowości rynku edukacyjnego.  

 

24 II 2011. Powiatowy konkurs „Pomyśl logicznie” – trzecia edycja  

W dniu 24 lutego 2011 r. w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej 

odbyła się trzecia edycja powiatowego konkursu ,,Pomyśl 

logicznie”. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań 

matematycznych wśród młodzieży i sprawdzenie poprzez zabawę 

umiejętności logicznego myślenia opartego na zdolnościach 

matematycznych, a także wyobraźni przestrzennej.  

Do etapu powiatowego konkursu zakwalifikowało się 21 osób, 

finalistami zostali:  

I miejsce - Kamil Gański – Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w 

Milejowie, 

II miejsce - Ewelina Latała – Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,  

III miejsce - Mateusz Brus – Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej,  

IV miejsce - Mateusz Żelaznowski – Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej,  

V Paulina Przytuła - Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie  

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody z rąk Starosty Łęczyńskiego Adama Niwińskiego.  

Organizatorzy: Iwona Czech - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, Kinga Suprowicz - Zespół Szkół 

nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie i Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw 

Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej.  

 

26 II 2011. Być jak Kamil Stoch  

Chociaż ferie pozostały tylko wspomnieniem, zima nadal 

kusi swoimi urokami. Nauczyciel wychowania fizycznego 

w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Adam Matej, 

postanowił wykorzystać sprzyjającą pogodę i zorganizować 

dla młodzieży uczącej się w łęczyńskich szkołach aktywny 

wypoczynek. Na przełomie lutego i marca na obóz 

narciarski w okolice Zakopanego wyruszyła 49. osobowa 

grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 

2, Zespołu Szkół Górniczych oraz ZS nr 1 w Łęcznej.  

Od 26 lutego do 2 marca uczniowie mieli okazję spróbować swoich sił na stoku w miejscowości Ząb, 

z której pochodzi znany skoczek Kamil Stoch. Większość uczniów po raz pierwszy nałożyła zimowy 

sprzęt na nogi, ucząc się podstaw jazdy na nartach lub snowboardzie. Byli jednak i tacy, którzy po 

stoku sunęli niemal jak zawodowcy, a sama jazda, co było widać gołym okiem, jednym i drugim 

sprawiała ogromną frajdę. Uczniów z jazdą na nartach zaznajamiał Adam Matej. – Jest świetnym 

instruktorem, jazdy na nartach uczy już od kilku lat, ale profesjonalną pracę instruktora dopiero 

zaczyna. Sam też po raz pierwszy zasmakował jazdy na desce snowboardowej, która moim zdaniem 

jest bardziej ekscytująca od nart – stwierdził Mateusz, uczeń czwartej klasy. Uczniom w zmaganiach 

na stoku kibicował dyrektor ZSG Akadiusz Marucha, który również jest pasjonatem jazdy na nartach. 

Najbardziej wytrwali, szusowali na stoku do godziny 21.00.  

Po wyczerpujących zmaganiach z siłami natury i własnymi słabościami, uczniowie mogli 

zregenerować siły w termalnych basenach w Bukowinie Tatrzańskiej. W programie wyjazdu był także 

czas na spacer po słynnych Krupówkach. Wycieczka trwała niestety tylko pięć dni, ale pozostawiła 



miłe wspomnienia: – Było fajnie, szkoda, że tak krótko. – Super jedzenie: frytki, bigos, fasolka. – 

Pogoda super, ładne dziewczyny i piękne widoki – dzielili się uczniowie.  

W środę, 2 marca odbyły się zawody podsumowujące zajęcia na stoku, będące jednocześnie 

sprawdzianem umiejętności slalomowych. Spośród uczniów z Zespołu Szkół Górniczych największą 

sprawnością wykazali się: Piotr Szymanek (I miejsce), Kamil Aftyka (II miejsce) i Marcin Sieniec (III 

miejsce).  

Wyjazd był bardzo udany. Zmęczeni, ale pełni entuzjazmu uczniowie wrócili do Łęcznej, do swoich 

ukochanych szkół. 

  

11 III 2011. Przedsiębiorczy uczniowie  

11 marca 2011 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i 

Administracji w Lublinie odbył się II etap X edycji konkursu 

,,Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy”. Naszą szkołę  

reprezentowali dwaj uczniowie z klasy IIIa: Paweł Czubacki i 

Marcin Lipczak, którzy wyruszyli na międzynarodowe zmagania 

razem z nauczycielem podstaw przedsiębiorczości p. Elżbietą 

Falentą. Do rywalizacji o nagrody i udział w III etapie stanęło 208 

uczniów ze szkół województwa lubelskiego, Tarnobrzega i 

Lwowa.  

Po oficjalnej części, którą rozpoczął prof. Zdzisław Jerzy Czarnecki - rektor WSPA, młodzież napisała 

test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań. Do III etapu zakwalifikowało się 17 uczniów z 

największą liczbą punktów. Naszym reprezentantom pomimo dobrego wyniku nie udało się niestety 

znaleźć w finale, ale jak sami mówią: może w przyszłym roku...  

To bardzo pozytywna i oczywiście przedsiębiorcza postawa.  

 

17.03.2011. ,,Młodzież zapobiega pożarom”  

W Zespole Szkół nr 1 przy ul. Bogdanowicza 9 odbyły się eliminacje miejsko - gminnego etapu 

XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem ,,Młodzież zapobiega pożarom”. 

Eliminacje prowadzone były w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 

ponadgimnazjalne. W turnieju wzięło udział trzech uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej: 

Sebastian Zabłotny z kl. IIIc, Mateusz Zabłotny z kl. IIb i Mateusz Placha z kl. IIb.  

Eliminacje odbywały się dwuetapowo. Na pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali test, a następnie 

ci, którzy uzyskali najlepsze wyniki przeszli do części ustnej. Do eliminacji na szczeblu powiatowym 

zakwalifikowało się dwóch przedstawicieli naszej szkoły: Sebastian Zabłotny - zajmując miejsce I i 

Mateusz Zabłotny zajmując miejsce II. Kolejny etap eliminacji już 24 marca w siedzibie Państwowej 

Straży Pożarnej w Łęcznej.  

 

21 III 2011. Nareszcie nadeszła wiosna  

W polskich szkołach 21 marca, pierwszy dzień wiosny, jest 

zwany też Dniem Wagarowicza. Uczniowie chętnie 

opuściliby tego dnia zajęcia. Aby ich zatrzymać w Zespole 

Szkół Górniczych w Łęcznej zorganizowano Dzień 

Talentów. Młodzież naszej szkoły pokazała, że to 

szczególne święto można spędzić inaczej. W radosnych 

nastrojach uczniowie ,,wyszli z ławek”, by bawić się 

wspólnie z nauczycielami.  



Młodzież zabawiał zespół Pasat, w którym to na perkusji grał uczeń kl. IIIa Sebastian Głowniak. Od 

godz. 10.00 zgromadzeni na sali uczniowie i nauczyciele z zapartym tchem czekali na rozwój 

wydarzeń. Pierwszą konkurencją, w której zmagali się uczniowie było: jedzenie kanapek na czas. 

Sześciu chętnych zawodników miało zjeść po trzy niemałych rozmiarów kanapki. Jak okazało się, nie 

było to zadanie łatwe, gdyż już po pierwszej porcji tempo zjadania wyraźnie spadło. Najlepszym 

pożeraczem kanapek okazał się Jakub Jasielski z kl. IId, kolejne miejsca zajęli: Grzegorz Kanclerz z 

kl. Ic i Łukasz Warzyszak z kl. IId.  

Po zmaganiach uczniowskich przyszedł czas na belfrów. Ich zadaniem było rozwiązanie 15. zagadek. 

Zadania były naprawdę trudne, nauczyciele musieli odpowiedzieć m.in. na tego typu pytania: Jaka jest 

różnica między słoniem a wystawą? Jaki jest czas przyszły od słowa kurczę? Kij ma dwa końce. Ile 

końców ma dwa i pół kija? Najlepszą w tej konkurencji okazała się stażystka Joanna Jadwiżuk, 

następne miejsce zajęły: Wiesława Misztal i Teresa Patryn.  

Najciekawsza częścią imprezy, na którą wszyscy czekali, było karaoke. Zarówno uczniowie jak i 

nauczyciele zaprezentowali swoje muzyczne talenty. Duet: Adam Matej i ks. Paweł Grzebalski 

,,perfekcyjnym” wykonaniem znanego utworu Nie płacz Ewka, porwał do śpiewu całą salę. 

Uczniowie bardzo żywiołowo przyjęli również niekonwencjonalne wykonanie piosenki Czerwone i 

bure. Tak ciekawych doznań dostarczyli im: Mateusz Brus i Paweł Pająk z kl. IVa.  

W tej typowo męskiej szkole nie mogło zabraknąć konkurencji siłowej. Przy stole do armwrestlingu 

spotkało się dziesięciu uczniów. Entuzjastyczny doping widowni sprawił, że wytworzyła się 

szczególna atmosfera rywalizacji. Pod czujnym okiem księdza, dbającego o przestrzeganie zasad fair 

play uczniowie mogli szybko pokazać kto jest prawdziwym mistrzem siłowania na rękę. A okazał się 

nim Piotr Góźdź z kl. IId. 

Zwieńczeniem szkolnej imprezy był turniej piłki nożnej, w którym wystąpili uczniowie kontra 

nauczyciele. Grono pedagogiczne reprezentowali: dyrektor Arkadiusz Marucha, ks. Paweł Grzebalski, 

Leszek Kolanowski, Adam Matej i Łukasz Pieczyński. Rywalami nauczycieli byli uczniowie klasy 

IVa: Przemysław Kozioł, Paweł Pająk, Sebastian Trojak, Sławomir Zarzeczny i Radosław 

Złomańczuk. Mecz zakończył się "prawie remisem" czyli wynikiem 9:5 na korzyść uczniów. 

Atrakcje przewidziane na przywitanie wiosny przygotował Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem 

Leszkiem Kolanowskim. Okazało się, że Dzień Wagarowicza można niebanalnie spędzić w murach 

szkoły. Jednym słowem - pierwszy dzień wiosny był bardzo radosny i ten nastrój udzielił się 

wszystkim.  

 

23 III 2010. Edukacja 2011 - Targi Edukacyjne w Łęcznej  

Z inicjatywy Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Łęcznej 

oraz Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Bogdanowicza 9 odbyła się 

druga edycja Targów Edukacyjnych. Celem Targów było 

przedstawienie tegorocznym absolwentom szkół 

ponadgimnazjalnych oferty edukacyjnej uczelni wyższych i 

szkół policealnych z terenu województwa lubelskiego.  

Podczas targów zaprezentowały się lubelskie uczelnie: 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Uniwersytet 

Przyrodniczy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i 

Administracji oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie - Wydział Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Swoje 

stoiska miały również inne lubelskie szkoły: Medyczne Studium Zawodowe, Centrum Nauki i Biznesu 

ŻAK, Kolegium Pracowników Służb Społecznych, Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników 

Ochrony O'Chikara, a także Zespół Szkół w Ludwinie, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej oraz 

Powiatowy Urząd Pracy i Ochotniczy Hufiec Pracy w Łęcznej.  



Ciekawym elementem targów, cieszącym się dużym zainteresowaniem odwiedzających byłe pokazy 

karate, samoobrony oraz ratownictwa medycznego. Uwagę dziewcząt skupiały pokazy kosmetyczne, 

połączone z możliwością zrobienia sobie manicure.  

 

24 III 2011. Kolejne zwycięstwo naszych uczniów  

24 marca 2011 r. w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w 

Łęcznej obyły się eliminacje powiatowe XXXIV edycji 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

Zapobiega Pożarom”. W turnieju uczestniczyła młodzież szkolna 

w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, 

uczniowie gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Do 

testu wiedzy pożarniczej przystąpili reprezentanci wyłonieni na 

szczeblu miejsko - gminnym. W najstarszej kategorii wiekowej 

wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół w Ludwinie, Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespołu 

Szkół nr 1 w Łęcznej, Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespołu Szkół w Puchaczowie.  

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i 

ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży 

znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych 

umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki 

pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.  

Laureatami szczebla powiatowego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zostali uczniowie Zespołu 

Szkół Górniczych w Łęcznej: Mateusz Zabłotny z kl. IIb, który zajął I miejsce oraz jego brat Sebastian 

z kl. IIIc, zdobywca drugiego miejsca. Chłopcy pochodzą z rodziny o tradycjach pożarniczych, sami 

należą do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku. Tematyką pożarniczą interesują się od dziecka, a 

od dwóch lat uczestniczą w akcjach OSP niosąc pomoc zarówno w gaszeniu pożarów, zabezpieczaniu 

wypadków i akcjach przeciwpowodziowych. Z zawodem strażaka chłopcy wiążą swoją przyszłość, a 

udział i zwycięstwo w turnieju na szczeblu ogólnopolskim daje im możliwość zdobycia indeksu 

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Trzecie miejsce zajął Jerzy Dudziak z ZSR w 

Kijanach.  

Zdobywcy czołowych miejsc otrzymali dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe: plecak, zestaw 

długopisów i szalik „Górnika” Łęczna, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Urząd 

Gminy w Puchaczowie i GKS „Bogdanka” zasponsorowali nagrody pocieszenia.  

Uczniowie którzy zajęli pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych, będą reprezentować 

Powiat Łęczyński na eliminacjach wojewódzkich. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów.  

 

29 III 2011. Warsztaty z Kurierem Lubelskim.  

- Dziennikarstwo to taki zawód, którego uczymy się całe życie 

- powiedział na spotkaniu z uczniami Dariusz Kotlarz, 

redaktor naczelny Kuriera Lubelskiego. Magda, Paulina, 

Grzesiek i Karol z Koła Dziennikarsko - Fotograficznego z 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, mieli możliwość 

uczyć się tego zawodu od profesjonalistów. Pragnąc 

doskonalić umiejętności dziennikarskie, skorzystali z 

zaproszenia Kuriera Lubelskiego i we wtorek 29 marca 

wzięli udział w warsztatach dziennikarskich ,,Junior Media”, 

które odbyły się w lubelskim Domu Kultury Kolejarz.  



Warsztaty przyciągnęły młodych redaktorów z różnych stron województwa lubelskiego m.in.: z okolic 

Biłgoraja, Chełma, Hrubieszowa, Lublina, Łęcznej, Łukowa, Świdnika, Zakrzówka, Zamościa. Ponad 

300. uczniów i nauczycieli miało okazję odbyć wirtualny spacer po newsroomie redakcji Kuriera.  

Treścią warsztatów była prezentacja pokazująca drogę od narodzin pomysłu na artykuł po gotowy 

produkt, który trafia do czytelnika lub na stronę internetową. Warsztat pracy dziennikarza przybliżyła 

zebranym red. Ewa Czerwińska. W zabawny i ciekawy sposób o tworzeniu działu sportowego 

opowiadał Kamil Balcerek, natomiast Agnieszka Sulimierska przedstawiła pracę grafika. Uczniowie 

dowiedzieli się również do czego potrzebna jest reklama w gazecie, zaś Jacek Babicz objaśniał arkana 

fotografii prasowej. Miłym akcentem i pamiątką z warsztatów była przygotowana dla każdej szkoły 

tzw. ,,jedynka” ze zdjęciem poszczególnych zespołów redakcyjnych.  

Warsztaty były okazją do przedstawienia edukacyjnego projektu ,,Junior Media” realizowanego przez 

dzienniki regionalne Polskapresse i Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Projekt umożliwia 

przygotowanie i wydawanie gazetek szkolnych w Internecie na stronie juniormedia.pl.  

- Jestem przekonana, że wkrótce będą widoczne efekty tych warsztatów w postaci wspaniałych 

gazetek, które będą wydawane w wielu szkołach - stwierdziła obecna na spotkaniu Ewa Dumkiewicz - 

Sprawka dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie. Natomiast Lubelski Kurator Oświaty 

Krzysztof Babisz przypomniał młodym o ogromnej sile oddziaływania mediów: - Media są czwartą 

władzą. Skoro piszecie to jesteście na początku władzy medialnej i kształtowania opinii w 

społeczeństwie.  

Ogromne zainteresowanie warsztatami odzwierciedla potrzebę młodych ludzi do dzielenia się z 

innymi swoim widzeniem świata. Miejmy nadzieję, że zorganizowane przez Kurier Lubelski spotkanie 

będzie początkiem dziennikarskiej kariery któregoś z uczestników. Pierwszym sprawdzianem 

umiejętności dziennikarskich może być udział w konkursie ogłoszonym przez redakcję Kuriera na 

najlepszą relację ze spotkania oraz na najciekawsze zdjęcie. Główną nagrodą będzie aparat 

fotograficzny dla koła redakcyjnego.  

 

31 III 2011. Nasi wśród najlepszych elektryków w Polsce  

W dniach 31marca - 1 kwietnia 2011r. w Krakowie 

odbyła się XXXIV Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i 

Elektronicznej. W zawodach wzięli udział 

uczniowie z Niemiec, Ukrainy, Słowacji, uczniowie 

ze szkół z całej Polski, również uczniowie 

Technikum Elektrycznego z Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej.  

Olimpiada od wielu lat jest sprawdzianem dla 

najlepszych uczniów szkół technicznych z dziedziny 

przedmiotów zawodowych takich jak 

elektrotechnika, elektronika. W tym roku do 

olimpiady zgłosiło się 313 uczestników w czterech grupach tematycznych: elektrycznej, 

elektronicznej, mechatronicznej i teleinformatycznej. Olimpiada składa się z  trzech etapów: testu 

teoretycznego (50 pytań), części praktycznej (zadanie laboratoryjne) oraz z finału ustnego dla 

najlepszych. Miejscem olimpiady były krakowskie szkoły techniczne oraz Akademia Górniczo-

Hutnicza. Oprócz eliminacji w programie było zwiedzanie zabytków miasta Krakowa.  

Reprezentanci Łęcznej to Ernest Stopa i Mateusz Wojciechowski, uczniowie drugiej klasy Technikum 

Elektrycznego, którzy godnie zaprezentowali się podczas eliminacji zdobywając 26 i 18 punktów w 

etapie pisemnym. Nie pozwoliło im to na wejście do finału (20 i 26 miejsce pod względem punktacji), 

ale w następnych latach mają ponownie szanse na zdobycie laurów w planowanej Olimpiadzie w 

Wałbrzychu, tym bardziej, że kolejne lata nauki poszerzą ich zakres wiedzy elektrycznej i 



elektronicznej. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i gadżety. Należy pogratulować im udziału 

i życzyć sukcesów w przyszłości oraz zdobywania wiedzy i umiejętności w dziedzinie, z którą wiążą 

swoją przyszłość zawodową. Uczniów do olimpiady przygotował Jarosław Małyska, nauczyciel 

przedmiotów zawodowych.  

5-7 IV 2011. Rekolekcje Wielkopostne  

W dniach 5-7 kwietnia 2011 r. uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych w parafii 

św. Barbary w Łęcznej. Rozważania misyjne prowadził 

ks. Mirosław Grendus z Dyrekcji Generalnej Ruchu dla 

Lepszego Świata w Rzymie.  

- Właściwe kierowanie dojrzewaniem dziecka domaga się 

stopniowego stawiania, podwyższania wymagań, 

wyznaczania celów nieco ponad siły, nieco ponad 

możliwości, które widzimy u ucznia. Po to, żeby musiało 

się nieco sprężyć, żeby musiało zmusić się do wydobycia z siebie tego co najlepsze, ale jednocześnie 

żeby to nie był cel za wysoki, żeby dziecko, żeby uczeń mógł uwierzyć, że potrafi to zrobić, że potrafi to 

zrealizować, mógł uwierzyć, że jest w stanie osiągnąć to, co lepsze - mówił misjonarz, kierując te 

słowa nie tylko do uczniów, ale także ich wychowawców.  

Uczniowie i nauczyciele codziennie uczestniczyli w liturgii Mszy św. o godz. 8.30. Młodzież z ZSG 

wraz z wychowawcami włączała się w przygotowanie oprawy liturgicznej Mszy Świętej. Po 

godzinnych rekolekcjach trzeba było jednak każdego dnia wrócić na lekcje, by stawiać sobie te 

wysokie cele, o których mówił misjonarz i by osiągać je.  

 

13 IV 2011. Spotkanie z doradcą zawodowym  

W dniu 13 kwietnia 2011 r. odbyło się spotkanie uczniów klas czwartych z doradcą zawodowym. 

Warsztaty poprowadziły: Elżbieta Dudek i Agnieszka Grzywanowska z Powiatowego Urzędu Pracy w 

Łęcznej.  

W trakcie zajęć młodzież miała możliwość zapoznania się z formami pomocy świadczonej przez PUP 

w Łęcznej. Panie przybliżyły zasady pisania dokumentów aplikacyjnych oraz wskazówki przydatne 

podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Każdy z uczestników otrzymał wzory CV i listu motywacyjnego, a 

także ulotki dotyczące usług świadczonych osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz 

pracodawcom.  

W trakcie poradnictwa zawodowego uczniowie otrzymali informację o zawodach deficytowych jak i 

nadwyżkowych w województwie lubelskim. Zaproszeni goście zachęcali absolwentów do 

skorzystania z usług urzędu pracy. Daje on możliwość porozmawiania z doradcą, określenia swoich 

predyspozycji zawodowych oraz podzielenia się wątpliwościami towarzyszącymi wyborom dalszej 

drogi. Uczniowie uzyskają tam informacje dotyczące staży dla absolwentów i kursów szkoleniowych 

oraz pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

 

29 IV 2011. Pożegnanie absolwentów  

 

Nie wierzyłem  

Stojąc nad brzegiem rzeki,  

Która była szeroka i rwąca,  

Że przejdę ten most.  

Leopold Staff  



Społeczność Zespołu Szkół Górniczych uroczyście pożegnała tegorocznych absolwentów. 

Uroczystość rozpoczęła się hymnem narodowym, a następnie wybrzmiał hymn górniczy. Część 

pierwsza poświęcona była rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Następnie uczniowie klas trzecich 

podziękowali czwartoklasistom za lata spędzone razem w murach szkoły.  

Ten szczególny w życiu szkoły czas, swoją obecnością zaszczycił Wicestarosta Łęczyński Kazimierz 

Budka, a także Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grzesiuk oraz wicedyrektor Zespołu Szkół nr 

1  Artur Radko.  

- Uroczystość pożegnania szkoły, którą rozpoczęliście kilka lat temu i dzisiaj dzięki waszej pracy, 

waszym profesorom i rodzicom kończycie, jest ważnym momentem w życiu każdego człowieka. 

Uzyskaliście w niej nie tylko solidne wykształcenie, ale również za przyczyną waszych profesorów i 

atmosfery, która w tej szkole panuje, uczyliście się jak postępować w życiu, jak współpracować w 

grupie i jak rozumnie dokonywać życiowych wyborów - powiedział Wicestarosta żegnając 

absolwentów.  

Słowami filozofa i pedagoga Johna Dewey’a dyrektor ZSG podkreślił, że okres szkoły średniej to: 

życie w całej pełni, życie pełne trudności i doświadczeń płynących z ich przezwyciężania. Złożył także 

życzenia, aby te najważniejsze egzaminy zakończyły się sukcesem, a decyzje dotyczące wyboru 

kierunku dalszego kształcenia, bądź pracy były trafne. - Moi drodzy osiągnęliście dużo, wykonaliście 

kawał dobrej roboty! Jesteście wolni możecie już iść, a my możemy tylko powiedzieć: Show must go 

on!  

Odchodzący uczniowie, którzy w ciągu czterech lat nauki  uzyskiwali najlepsze wyniki w nauce 

otrzymali z rąk Wicestarosty oraz Dyrektora nagrody książkowe.  

Szczególnym akcentem uroczystego pożegnania absolwentów ze szkołą było zasadzenie 

symbolicznego drzewka. Na zakończenie uczniowie z rąk wychowawców Teresy Patryn i Adama 

Mateja, otrzymali upragnione świadectwa.  

 

4 V 2010. Matura 2011  

Rozpoczął się egzamin maturalny. W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej przystąpili do niego 

uczniowie dwóch klas o specjalności: technik górnictwa podziemnego. Dopiero za dwa lata dołączą do 

nich elektrycy  Obowiązkowy egzamin pisemny z języka polskiego rozpoczął się o godz. 9.00. 

Miejmy nadzieję, że tegoroczni maturzyści nie wypadną gorzej od kolegów z dwóch poprzednich 

roczników, którzy podnieśli im wysoko poprzeczkę.  

Uczniowie zdecydowali, że poza przedmiotami obowiązkowymi, będą zdawać egzamin maturalny z 

wiedzy o społeczeństwie, geografii, chemii, fizyki i języka rosyjskiego. Absolwentów Technikum 

Górniczego w czerwcu czeka jeszcze jeden ważny egzamin - z przedmiotów zawodowych, nadający 

uprawnienia do wykonywania zawodu technika górnictwa podziemnego. Wszystkim życzymy 

powodzenia.  

 

13 V 2011. Pokazy ratownictwa medycznego – efekt współpracy ZSG w Łęcznej i ZS w Ludwinie  

Ratownik medyczny to specjalista, który 

przygotowany jest do udzielania szybkiej i sprawnej 

pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia, 

wypadkach i katastrofach. Stosuje środki ochrony 

osobistej, ratownictwa technicznego i medycznego. 

Szybkie i trafne działania decydują tu o zachowaniu, 

przywróceniu i podtrzymaniu podstawowych 

funkcji życiowych człowieka.  



W piątek, 13 maja 2011 r. uczniowie klas drugich Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej mieli 

możliwość obejrzenia pokazu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu przyszłych 

ratowników medycznych uczących się w Zespole Szkół w Ludwinie. Mgr inż. Dariusz Obuchowski, 

nauczyciel przedmiotów zawodowych opatrzył pokaz fachowym komentarzem. Przypomniał 

zebranym, że na każdym członku społeczeństwa spoczywa obowiązek udzielenia pierwszej pomocy 

na miejscu zdarzenia. Wynika on z przepisów zawartych w Kodeksie Karnym (art. 162 KK).  

Pokaz ratownictwa medycznego był elementem promocji oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w 

Ludwinie. Kierunek ratownictwa medycznego mogą wybrać zarówno osoby kończące gimnazjum jak 

i z wykształceniem ponadgimnazjalnym. Szkoła jako jedyna w Powiecie Łęczyńskim kształci 

przyszłych ratowników medycznych. Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni m.in. w 

jednostkach ratowniczych służb interwencyjnych (straż pożarna, policja, wojsko) oraz w zakładowych 

służbach ratowniczych ( ratownictwo górnicze).  

Podczas pokazu chętni uczniowie mieli możliwość prowadzenia reanimacji na medycznych 

„Fantomach”. Przećwiczyć mogli nie tylko znaną metodę usta-usta, lecz także dowiedzieć się, i 

samemu sprawdzić, w jakim tempie należy prowadzić reanimację (ilość ucisków klatki piersiowej i 

odpowiednia ilość wdechów powietrza), w którym miejscu klatki piersiowej prowadzić należy masarz 

serca. Zaprezentowano też sposób działania defibrylatora, bardzo przydatnego przy reanimacji, który 

coraz powszechniej stosuje się w naszym kraju. Uczniowie mogli w sposób praktyczny przećwiczyć 

m.in. ułożenie w pozycji bocznej ustalonej oraz przygotowanie poszkodowanego do transportu.  

Miejmy nadzieję, że takie pokazy przyczynią się do większego zainteresowania tym kierunkiem 

kształcenia, a także podniosą znajomość podstawowych zasad ratownictwa medycznego. Warto 

zauważyć, że znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy jest szczególnie istotna dla uczniów 

Zespołu Szkół Górniczych, którzy pragną w przyszłości pracować pod ziemią.  

 

31 V 2011. Szkolny Dzień Sportu  

W tym roku 31 maja obchodzony był w szkole jako Dzień 

Sportu, w ramach którego odbyły się rozgrywki w piłce 

nożnej, siatkowej oraz rywalizacja w arm - wrtestlingu. 

Zmagania trwały przez cały dzień, zdobywcy pierwszych 

miejsc otrzymali z rąk dyrektora Arkadiusza Maruchy 

dyplomy oraz kuferki ze słodyczami.  

Wyniki w piłce nożnej:  

I miejsce – klasa 3b,  

II miejsce – klasa 1a,  

III miejsce – klasa 2d. 

Wyniki w piłce siatkowej:  

I miejsce – klasa 1b,  

II miejsce – klasa 3b,  

III miejsce – klasa 1d.  

Wyniki w arm - wrtestlingu:  

I miejsce i tytuł najsilniejszego ucznia szkoły zdobył Dziewirz Konrad – klasa 2 b,  

II miejsce – Arkadiusz Pałys z klasy 2a,  

III miejsce eksekwo – Artur Leszczyński klasa 3c i Adrian Watras klasa 3b.  

 

 



1 VI 2011. Górnik Łęczna odwiedza Wisłę i Kraków  

Czterdziestu szczęśliwców z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wyruszyło pierwszego czerwca na 

podbój Karkowa. Uczniowie najpierw odwiedzili Akademię Górniczo - Hutniczą. W jej murach 

zwiedzili Muzeum Geologiczne utworzone przy Zakładzie Geologii Ogólnej i Paleontologii. Mieli 

możliwość obejrzenia wielu wystaw dotyczących m.in. zjawisk krasowych, geologii i bogactw 

naturalnych regionu krakowskiego, surowców mineralnych Polski, geologii złóż. Na wystawie 

poświeconej paleontologii oglądali różnego rodzaju skamieliny. Atrakcją budynku głównego AGH 

była naturalnej wielkości rekonstrukcja tarbozaura. Uczniowie w trakcie pobytu na uczelni mieli 

okazję zasiadać w reprezentacyjnej Auli, w której odbywają się obrady Senatu uczelnianego.  

Z AGH łęczyńscy turyści trafili prosto do Morskiego Oka na krakowskiej starówce, gdzie 

zregenerowali swoje siły tradycyjnym rosołem i schabowym, zakrapianym obficie jabłkowym sokiem. 

Dalszą część dnia spędzili zwiedzając zabytki Krakowa. Wraz z przewodniczką odwiedzili Wawel, 

weszli na wieżę z Dzwonem Zygmunta, zeszli także do wawelskich krypt, gdzie znajduje się m.in. 

grobowiec pary prezydenckiej. Przeszli traktem królewskim na rynek, gdzie obejrzeli ołtarz Wita 

Stwosza w Kościele Mariackim oraz wysłuchali znanego hejnału. W trakcie wędrówki po Krakowie 

uczniowie na chwilę zatrzymali się obok papieskiego okna na Franciszkańskiej. Nad Wisłą natknęli 

się na przyjaźnie nastawionego do turystów smoka wawelskiego, który pozwolił na zrobienie 

pamiątkowych zdjęć. Odważniejsi mieli możliwość stoczenia walki z miejscowym rycerzem. Po 

długim i pełnym wrażeń pobycie w Krakowie uczniowie dotarli na zasłużony wypoczynek.  

Następnego dnia po obfitym śniadaniu grupa wyruszyła do Kopalni Doświadczalnej ,,Barbara” 

Głównego Instytutu Górnictwa w Mikołowie. Jako jedyna w Polsce kopalnia doświadczalna i jedyna 

w Europie placówka naukowo-badawcza, kopalnia ta posiada podziemny poligon doświadczalny. 

Zajmuje się bezpieczeństwem i zwalczaniem zagrożeń gazowych i pyłowych oraz atestacją urządzeń 

dopuszczanych do pracy w kopalniach. Specjalista ds. zagrożenia pyłowego Eugeniusz Michałek 

wprowadził uczniów w tematykę związaną z wybuchowością pyłu węglowego oraz sposobami 

zabezpieczania przed nim. Po tym wprowadzeniu uczniowie udali się na poligon doświadczalny, gdzie 

w specjalnej sztolni przeprowadzony został kontrolowany wybuch pyłu węglowego. Na zakończenie 

pobytu w mikołowskiej kopalni dr inż. Jacek Sobala oprowadził grupę z Łęcznej po bunkrze, w 

którym prowadzi się doświadczenia z materiałami wybuchowymi stosowanymi w górnictwie. Pobyt w 

„Barbarze” z pewnością pozostanie niezapomnianą lekcją bhp.  

Z Mikołowa autokar wyruszył w kierunku Oświęcimia. W skupieniu i zadumie uczniowie zwiedzali 

były hitlerowski obóz zagłady, po którym grupa była oprowadzana przez przewodniczki. Dawny 

niemiecki obóz koncentracyjny zrobił na zwiedzających niezwykłe wrażenie, gdyż pozwolił 

przynajmniej częściowo wyobrazić sobie skalę ludzkiego okrucieństwa.  

Późnym popołudniem grupa wyruszyła do Łęcznej w drodze planując już kolejne wyjazdy. 

Opiekunami uczniów byli: Marzena Szypulska, Marzena Olędzka i Adam Matej.  

Wyjazd uczniów był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

 

11 VI 2011. Byliśmy na Dniach Łęcznej  

W tym roku bogaty repertuar Dni Łęcznej wzbogacony został 

o możliwość zaprezentowania się łęczyńskich szkół, grup 

sportowych i kół zainteresowań. W sobotę, 11 czerwca na 

placu szkolnym przy ul. Bogdanowicza 9, gdzie zmontowana 

została scena główna, swoje stoisko rozstawili uczniowie 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej promując placówkę 

funkcjonującą na tym terenie od sześciu lat.  



Niestety nienajlepsze warunki pogodowe sprawiły, że uczestników imprezy było niewielu, mimo to 

uczniowie w górniczych strojach, przyciągali uwagę łęczynian. Do stoiska podchodzili pracownicy 

Bogdanki, nawet emerytowani, którzy chcieli porozmawiać z młodymi kandydatami do zawodu. 

Przybiegały również dzieci, które koniecznie chciały przymierzyć górnicze czako, a także ci, którzy 

pod gościnnym namiotem chcieli na chwilę schronić się przed deszczem. Wszyscy odchodzili 

obdarowani ulotkami i innymi szkolnymi gadżetami.  

 

13-14 VI 2011. Egzaminy zawodowe za nami  

W poniedziałek, 13 czerwca w Zespole Szkół Górniczych 

w Łęcznej rozpoczęły się egzaminy zawodowe. Przystąpili 

do nich uczniowie technikum górniczego oraz słuchacze 

szkół policealnych: górniczej i elektrycznej.  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany 

popularnie egzaminem zawodowym jest formą oceny 

poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu 

danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań 

będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywał się w poniedziałek, wtorek i środę. 

Pierwszego dnia uczniowie i słuchacze przystąpili do trwającego 120 minut egzaminu sprawdzającego 

wiedzę teoretyczną przyszłych górników i elektryków. We wtorek górnicy opracowywali projekt 

realizacji prac związanych z wykonaniem cyklu drążenia szybu Jerzy przy użyciu MW. Natomiast w 

środę elektrycy pisali projekt dotyczący realizacji prac prowadzących do lokalizacji i usunięcia 

uszkodzenia w obwodzie sterowania segmentowej bramy wjazdowej.  

Od czerwcowych wyników tego ważnego egzaminu, zależeć będzie dalsza droga zawodowa 

absolwentów i słuchaczy Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.  

Oczywiście mamy nadzieję, że wszystko poszło dobrze. 

 

15 VI 2011. Jak przygoda to tylko w Warszawie  

Warszawa da się lubić. Aby to sprawdzić 15 czerwca 2011 

roku grupa młodzieży z Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej wyruszyła na wycieczkę do stolicy.  

Pierwszym punktem programu wycieczki było zwiedzanie 

Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum łączy historię 

z nowoczesnością, , odtwarzając atmosferę powstańczej 

Warszaw pokazuje nie tylko militarne dzieje 63 dni walk, 

ale także życie codzienne ludności cywilnej. Był to dobry 

sposób dotarcia do młodzieży i opowiedzenia im historii Powstania oraz przekazania jego sensu. W 

specjalnie przygotowanej sali kinowej zwiedzający mogli obejrzeć trójwymiarowy film ,,Miasto ruin”. 

Trwający ponad pięć minut film, symulujący lot „Liberatora” nad zniszczoną i wyludnioną Warszawą 

z 1945 roku wywarł na uczniach duże wrażenie. Obraz w sugestywny sposób oddał grozę i skalę 

zniszczeń stolicy po II wojnie światowej.  

Drugim punktem wycieczki było Muzeum Geologiczne, które jest jedynym w Polsce, eksponującym 

w sposób pełny zagadnienia budowy geologicznej Polski. Różnorodność okazów skał, minerałów, 

skamieniałości ułożonych w tematyczne wystawy czyniły z nich interesujące miejsce zdobywania 

wiedzy. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia i zrobienia pamiątkowych zdjęć przy szkieletach 

wymarłych zwierząt z epoki lodowcowej, na przykład rekonstrukcji polskiego dinozaura.  



Zmęczeni i zgłodniali wycieczkowicze doczekali się wymarzonego obiadu, na który wyczekiwali już 

od momentu wjazdu do Warszawy. Zanim zasiedli w stylowych wnętrzach restauracji „Literackiej” 

odbyli przejażdżkę pierwszymi ruchomymi schodami w Polsce. Zostały one zbudowane w 1949 r. i 

prowadzą spod tunelu na trasie W-Z na Plac Zamkowy.  

Po obiedzie grupa obejrzała Pałac Królewski, Kolumnę Zygmunta, odbyła spacer po Rynku Starego 

Miasta, pod Barbakan, odwiedziła Bazylikę archikatedralną św. Jana Chrzciciela. Korzystając z 

wolnego czasu uczniowie podziwiali dobrze widoczny z Placu Zamkowego Stadion Narodowy.  

Pobyt w stolicy zakończył się wizytą w Cinema City, gdzie młodzież obejrzała w 3D najnowszą część 

przygód kapitana Jacka Sparrowa w filmie „Piraci z Karaibów. Na nieznanych wodach”.  

W drodze powrotnej nie mogło zabraknąć kolacji w McDonaldzie, gdzie wymęczeni uczniowie 

dostarczyli swoim organizmom sporą dawkę kalorii.  

Wyjazd współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, dzięki czemu uczniowie nie ponosili żadnych kosztów wycieczki. Opiekę nad uczniami 

sprawowali: Marzena Olędzka, Marzena Szypulska i Adam Matej.  

 

22 VI 2011. Koniec roku szkolnego. Hurra, to już wakacje!  

Oceny już wystawione, a uczniowie rozpoczynają 

zasłużone wakacje i przez ponad dwa miesiące będą 

odpoczywać od szkoły.  

22 czerwca uroczyste zakończenie roku szkolnego w 

Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej rozpoczęło się Mszą 

św. w kościele św. Barbary, następnie w murach szkoły 

uczniowie odebrali świadectwa, będące odzwierciedle-

niem ich całorocznej pracy. Najlepsi uczniowie otrzymali 

świadectwa z czerwonym paskiem i nagrody z rąk 

Kazimierza Budki, Wicestarosty Łęczyńskiego i Arkadiusza Maruchy, Dyrektora ZSG. Na miano 

najlepszych uczniów zapracowali: Ernest Stopa z klasy 2D Technikum Elektrycznego, Jakub Wysocki 

z klasy 1C, Patryk Zabłotny z klasy 1A, Grzegorz Gil z klasy 1B, Karol Styś z klasy 1B oraz 

Bartłomiej Kot z klasy 3C z Technikum Górniczego. Pozostałe nagrody wręczył Stanisław Kuczyński, 

Przewodniczący Rady Rodziców.  

Dyrektor podziękował nauczycielom i uczniom za sumienną i efektywną pracę. Pokreślił, że był to rok 

wielu cennych inicjatyw i twórczych działań dla dobra szkoły.  

- Każdy rok szkolny to czas wytężonej pracy, wysiłku, ale także sukcesów i radości. [...] Nadszedł 

długo oczekiwany koniec roku szkolnego 2010/2011. Wykorzystajcie ten okres jak najlepiej, 

odpocznijcie od trudów nauki i nabierzcie sił do podejmowania kolejnych wyzwań - życzył 

Wicestarosta.  

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grzesiuk pogratulował uczniom odniesionych sukcesów, 

natomiast Stanisław Kuczyński, Przewodniczący Rady Rodziców życzył uczniom bezpiecznych 

wakacji.  

Na zakończenie wszyscy obejrzeli scenkę, ukazującą jak do pożegnania roku szkolnego podchodzą 

uczniowie naszej szkoły.  

- Koniec roku szkolnego, kto to wymyślił?  

- I co będziemy teraz robić?  

- Nuda, nuda.  

- Wakacje to jedna wielka? nuda.  

- W szkole to się człowiek przynajmniej uczył... czegoś...  



Słysząc te przekonujące słowa można było uwierzyć, że naprawdę będą tęsknić za szkolną ławką  

Jednak zadawała temu kłam rozbrzmiewająca na koniec radosna piosenka: To jest już koniec, nie ma 

już nic, jesteśmy wolni, możemy iść!  

 

1 VIII 2011. Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego  

Więc naprzód, niech broń rozdziera,  

niech kula szyje jak nić,  

trzeba nam teraz umierać,  

by Polska umiała znów żyć.  

(K.K. Baczyński)  

Powiatowe obchody rocznicy Powstania Warszawskiego rozpoczęły się o godz. 17.00 na Placu 

Powstań Narodowych w Łęcznej. O godzinie „W” zawyły syreny sygnalizujące początek zrywu 

niepodległościowego Warszawiaków. Część artystyczną przypominającą wydarzenia z 1944 roku 

zaprezentowała młodzież z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, pod kierunkiem Marty Klepki  

i Barbary Szmydt.  

- W walkach o wolność umiłowanej Ojczyzny na barykadach Warszawy zginęło 16 000 powstańców, 

25 000 zostało rannych. Niemcy bestialsko wymordowali około 180 000 ludności cywilnej Warszawy. 

Około 50 000 wywieziono do obozów koncentracyjnych, a 150 000 na przymusowe roboty do Rzeszy - 

padały tragiczne statystyki walki zbrojnej.  

Następnie odbył się Apel Poległych i modlitwa za tych, którzy zapłacili życiem broniąc Warszawy i 

niepodległej Polski. Modlitwę poprowadził ks. Janusz Rzeźnik, proboszcz parafii pw. św. Marii 

Magdaleny w Łęcznej. Na zakończenie uroczystości delegacje szkół i zakładów pracy złożyły pod 

krzyżem wieńce, oddając hołd walczącym bohaterom.  

Starosta Łęczyński dziękując delegacjom za przybycie, podkreślał, że mimo różnych ocen Powstania 

Warszawskiego, zryw ten jest dla Polaków symbolem nieugiętej walki z totalitaryzmem.  


