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1 IX 2011. Pierwszy dzwonek już za nami 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2011/2012  w 

Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej  była jednocześnie 

okazją do powitania nowego sąsiada - Zespół Szkół im. 

Króla Kazimierza Jagiellończyka, który zmienił swoją 

siedzibę i od września zajmuje cześć budynku przy ul. 

Bogdanowicza 9.  

Na spotkanie z uczniami obu szkół przybyli: 

Wicestarosta Kazimierz Budka, Dyrektor ZS w 

Ludwinie Magdalena Dyndur, Dyrektor ZSR w Kijanach Jan Trojak, Dyrektor PPP w Łęcznej 

Agnieszka Linca-Ćwikła, przedstawiciele rady rodziców obydwu szkół oraz malarz Walenty 

Bąbelewski. 

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza 

Jagiellończyka oraz odśpiewaniem hymnu państwowego i górniczego. 

Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha powitał przybyłych gości, nauczycieli, pracowników szkół, a także 

wszystkich uczniów. W sposób szczególny powitał społeczność „Jagiellończyka”, staropolskim 

zwyczajem przekazując na ręce Pani Dyrektor Doroty Makary chleb i sól - symbole obfitości. 

W słowach skierowanych bezpośrednio do uczniów Dyrektor wyraził nadzieję, że: Czas pobytu 

w murach szkolnych, będzie wypełniony pozytywnymi doświadczeniami związanymi ze zdobywaniem 

nowych umiejętności i rozwojem uczniowskich talentów. Pamiętajcie, że wiedzy wyniesionej w czasie 

nauki w szkole nikt wam nie odbierze i tylko od was zależy jak ją wykorzystacie. 

Następnie głos zabrała Dyrektor ZS Dorota Makara: Początek nowego etapu w historii 

„Jagiellończyka” staje się i waszym udziałem. Od dziś wspólnie z nowymi koleżankami i kolegami 

rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Niech ten czas przyniesie wam zadowolenie z nauki i jej efektów, 

poszerzy waszą wiedzę i umiejętności, da motywację do rozwijania pasji i talentów. 

Wicestarosta Łęczyński Kazimierz Budka przypomniał zebranym, że 1 września to również rocznica 

wybuchu II wojny światowej. Poprosił by minutą ciszy uczcić pamięć tych, którzy walczyli 

o niepodległość Polski.  

Po oficjalnych wystąpieniach zgromadzeni mogli 

obejrzeć przygotowaną przez uczniów obu szkół 

część artystyczną. Król Kazimierz Jagiellończyk wraz 

z dworem został przywitany przez górników oraz ich 

patronkę św. Barbarę. Górnicza Patronka w przesłaniu 

skierowanym do uczniów przypomniała słowa bł. 

Jana Pawła II: Wymagajcie od siebie, choćby inni od 

was nie wymagali. Natomiast Król Kazimierz, patron  

Zespołu Szkół zwracając się do dyrekcji wyraził 

nadzieję, że: Wspólne panowanie z pewnością pokaże, 

jak zmienić to miejsce w szkołę naszych marzeń. 

 



Uczniowie korzystając z okazji przez pośrednictwo św. Barbary zwrócili się do Pana Starosty: Aby 

potrząsnął hojnie sakiewką, i twierdzę naszą odnowić raczył, aby w ruinę nie popadła. 

Tak się rozpoczęła historyja nowa. Zaś brać gotowa do nauki rozeszła się do klas na spotkania 

z wychowawcami. 

8 IX 2011. Wywalczyli Puchar Wójta Gminy Puchaczów 

W Puchaczowie miała miejsce uroczystość otwarcia 

kompleksu boisk sportowych "ORLIK 2012". Rozpoczęła 

się ona od rozegrania towarzyskiego meczu piłki nożnej 

drużyn z Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Puchaczów, 

zakończonego zwycięstwem zespołu Powiatu Łęczyńskiego 

5:3.  

Powiat Łęczyński reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej: Paweł Banszakiewicz kl. IVc, Krzysztof Budka kl. IIc, Paweł Czubacki kl. 

IVa, Paweł Grochowski kl. IId, Marcin Kędzierski kl. IIIb, Marek Kowalik kl. IVc, Adam Osiecki kl. 

IId, Jacek Sowa kl. IIc, Adrian Tarczyluk kl. IVb. Zwycięskie bramki zdobyli: Paweł Banaszkiewicz, 

Marcin Kędzierski, Adrian Tarczyluk. Uczniowie wrócili do szkoły z okazałym pucharem. 

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in.: Starosta Łęczyński Adam Niwiński, Wicestarosta 

Łęczyński Kazimierz Budka, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz, Zastępca Dyrektora 

Gabinetu Wojewody Lubelskiego Justyna Syroka, Dyrektor Departamentu Kultury i Sportu 

w Lublinie Mirosław Korbut, Poseł na Sejm Marian Starownik, Wójt Gminy Wierzbica Andrzej 

Chrząstkowski, Wójt Gminy Uścimów Jacek Koziński, Proboszcz parafii WNMP w Puchaczowie 

ks. Zenon Bzdyrak, wikary parafii ks. Jarosław Kozak. 

20 IX 2011. Rocznica bitwy o Most Lubelski   

Uroczystość związana z 72. rocznicą bitwy o most lubelski 

w Łęcznej podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. Na 

zaproszenie Burmistrza Łęcznej Teodora Kosiarskiego w 

obchodach wzięli udział przedstawiciele Powiatu 

Łęczyńskiego: Wicestarosta Kazimierz Budka, Dyrektor 

ZSG Arkadiusz Marucha, Zastępca Komendanta 

Powiatowego Policji podinsp. Mariusz Siegieda. Modlitwę 

w intencji łęczyńskich bohaterów, a także 

wszystkich walczących w kampanii wrześniowej, 

poprowadził ks. Proboszcz Andrzej Lupa z parafii św. Barbary w Łęcznej. 

We wrześniu 1939 r. rozegrała się nad Wieprzem jedna z większych bitew kampanii wrześniowej, 

która pokazała nie tylko duch bojowy polskich żołnierzy, ale też determinację prostych Polaków – 

mieszkańców Łęcznej. Przyczynili się oni do oporu hitlerowskich najeźdźców.  

Hołd złożony obrońcom Mostu Lubelskiego jest naszym obowiązkiem, ukazuje wielkość bohaterów 

ówczesnych dni, ich odwagę i ogromne przywiązanie do ojczyzny. Pamięć o nich powinna być 

hołubiona i przekazywana kolejnym pokoleniom. Z dumą wspominajmy dziś tamte dokonania – 

fundamenty naszej współczesnej niezależności – jest to fragment listu okolicznościowego, który 

odczytał Wicestarosta Kazimierz Budka i w imieniu Starosty Łęczyńskiego Adama Niwińskiego 

wręczył Burmistrzowi Łęcznej Teodorowi Kosiarskiemu. 

Na koniec przedstawiciele władz, szkół, instytucji oraz dzieci złożyli wieńce oraz zapalili znicze pod 

pomnikiem ku czci walczących o most lubelski w Łęcznej. Wśród składających kwiaty nie zabrakło 

delegacji z ZSG w Łęcznej, który reprezentowali: Paweł Czubacki i Marcin Lipczak z kl. IVa. 



20 IX 2011. Bogdanka w ogniu fleszy   

Dwudziestego września w piękny wtorkowy dzień 

grupa uczniów z Koła Dziennikarsko - Fotograficznego 

wyruszyła na plener fotograficzny do kopalni 

"Bogdanka". Młodzi paparazzi na początku utrwalili na 

"kliszy" Pole Stefanów. Ogromne wrażenie na 

wszystkich zrobiła nowa wieża szybowa. Jak 

poinformował oprowadzający uczniów pracownik 

Działu Badań i Wdrożeń, Adam Ruchel, ma ona 

wysokość 74 metry i jest największym tego typu obiektem w Europie. Uczniowie nie tylko 

fotografowali, ale też zadawali wiele pytań związanych z nowym Polem i transportem urobku 

imponującą estakadą. Jest ona naziemnym, zabudowanym układem transportu węgla ze Stefanowa do 

Bogdanki o długości 3,5 km. Również ciekawa aranżacja terenu wokół obiektów kopalniach 

przyciągała uwagę swoją estetyką i zachęcała do utrwalania. 

Następnie młodzi fotografowie udali się na Pole Bogdanka, gdzie pod opieką Kierownika Ośrodka 

Szkoleń, Zdzisława Jarosiewicza, zwiedzili i obfotografowali teren kopalni. Podziwiali nową siedzibę 

Zarządu i zakład, który bije światowe rekordy w wydobyciu węgla. Kiedy cała branża dołuje lubelska 

kopalnia w ciągu doby uzyskała 16,8 tysiąca ton węgla z jednej ściany - rozpisywała się lubelska 

prasa.  

Urozmaiceniem pleneru fotograficznego była 

wizyta w pobliskim Dratowie, gdzie 

ośmioosobowa grupa uczniów podziwiała 

malowniczo położoną cerkiew prawosławną pod 

wezwaniem św. Mikołaja. Po wyczerpującym dniu 

na uczniów czekały gorące pizze i zimne Pepsi 

w nastrojowych wnętrzach łęczyńskiego pubu. 

W plenerze fotograficznym udział wzięli: Kowalski 

Konrad kl. IIa, Gil Grzegorz kl. IIa, Styś Karol kl. 

IIa, Jasielska Magdalena kl. Ic, Grochowska Ilona 

kl. Ic, Jakub Jasielski kl. IIId, Głowniak Sebastian kl. IVa, Gwarda Sebastian kl. IVa.  

Wyjazd plenerowy okazał się bardzo owocny czego dowodem jest około dwóch tysięcy zdjęć 

wykonanych przez młodych papparazzich. Zdjęcia będzie można podziwiać w październiku na 

wystawie poplenerowej w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. 

23 IX 2011. Wybory do Samorządu Uczniowskiego  

i Młodzieżowej Rady Miasta 

W wyniku wyborów SU w szkole reprezentować będą: 

Magdalena Jasielska kl. Ic TG - przewodnicząca 

Jacek Sowa kl. IIa - zastępca 

Grzegorz Gil kl. IIa TG - skarbnik 

Ilona Grochowska kl. Ic TG - sekretarz 

Krzysztof Karczewski IIa TG - członek 

Norbert Czarnomysy - Id TE – członek 

Opiekunem SU został nauczyciel wychowania fizycznego 

Janusz Mieczkowski. 

Zespół Szkół Górniczych w Młodzieżowej Radzie Miasta reprezentować będą: 

Kowalczyk Agata kl. Ic TG 

Gański Artur kl. IIIc 



23 IX 2011. Wycinanki Romana Prószyńskiego   

W Muzeum Regionalnym w Łęcznej odbyły się warsztaty 

wycinankarskie, poprowadzone przez pana Romana 

Prószyńskiego, wybitnego twórcę ludowego z regionu 

lubelskiego. Z zaproszenia na warsztaty skorzystali 

uczniowie Zespołu Szkół Górniczych, Zespołu Szkół im. 

Kazimierza Jagiellończyka oraz Zespołu Szkół nr 1 w 

Łęcznej. 

Pan Roman wycinanki wykonuje od roku 1973. Spod jego 

rąk wychodzą precyzyjne, niemal koronkowe, stylizowane kompozycje i geometryczno roślinne 

wzory. Prace tego twórcy eksponowane były na licznych wystawach poświęconych sztuce ludowej 

w kraju i zagranicą m.in. Zurychu, Wiedniu, Kopenhadze, Warszawie, Krakowie. Wycinanki Romana 

Prószyńskiego znajdują się m.in. w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, 

w Muzeum Lubelskim oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce i na świecie.  

Uczestnicy warsztatów z ogromnym zapałem 

i zaangażowaniem wykonywali papierowe ozdoby pod 

kierunkiem mistrza. Jednocześnie mieli okazję obserwować, 

jak w rękach artysty powstają papierowe dzieła sztuki. 

Zanim uczniowie przystąpili do wypróbowania swoich 

zdolności wycinankarskich wysłuchali prelekcji o historii 

wycinanki w Polsce oraz technikach wycinania ozdób 

z papieru. Na pamiątkę spotkania Pan Roman podarował 

szkole górniczej wykonaną podczas warsztatów wycinankę. 

Papierowe dzieło z autografem twórcy można podziwiać w bibliotece szkolnej. 

W warsztatach udział wzięli: Ilona Grochowska, Mariola Huszaluk, Magdalena Jasielska, Agata 

Kowalczyk, Patrycja Romańczuk z kl. Ic oraz Konrad Kowalski z kl. IIa. 

5 X 2011. W Muzeum na Majdanku  

Odbyła się wycieczka do Muzeum na Majdanku w Lublinie, 

wyruszyli na nią uczniowie klasy IVc i klas drugich wraz z 

opiekunami: Barbarą Szmydt, Teresą Patryn i Martą 

Sochan. W wycieczce wzięło udział 30 uczniów. Po 

przyjeździe do Muzeum młodzież obejrzała film 

dokumentalny przybliżający historię byłego niemieckiego 

obozu pt. „Majdanek. Obóz koncentracyjny w Lublinie”.  

Następnie młodzież wyruszyła na teren obozu, najpierw 

obejrzała ogromny pomnik ku czci pomordowanych. Składa się on z trzech elementów: Drogi Hołdu 

i Pamięci, Pomnika Walki i Męczeństwa w kształcie bramy, nawiązującej do symboliki Bramy Piekieł 

z „Boskiej Komedii” Dantego oraz Mauzoleum, w którym złożono prochy więźniów. Przewodniczką 

grupy była studentka czwartego roku historii, która w ciekawy sposób opowiadała młodzieży 

o wydarzeniach tamtego czasu. Młodzież obejrzała infrastrukturę obozową: łaźnie, izbę dezynfekcyjną 

i baraki mieszkalne. Ogromne wrażenie zrobiła na uczestnikach wycieczki ekspozycja mienia 

zagarniętego więźniom: butów, przyborów codziennego użytku, zabawek dziecięcych, okularów. 

Ostatnim etapem zwiedzania było obejrzenie obozowego krematorium.  

Zwiedzanie Muzeum na Majdanku było dla młodzieży niecodzienną lekcją historii, którą odbyli 

w skupieniu i zadumie. 



6 X 2011. Turniej Mowy Polskiej   

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej 

odbył się pierwszy Turniej Mowy Polskiej. Organizatorami 

konkursu była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej 

oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Imprezę 

patronatem objął Starosta Łęczyński, Pan Adam Niwiński 

Konkurs został zorganizowany z troski o zachowanie 

kultury języka polskiego i tradycji historycznych powiatu 

Łęczyńskiego. Celem turnieju jest propagowanie historii, 

tradycji i kultury miejscowości, sołectw, gmin oraz zachowanie od zapomnienia wydarzeń i ludzi 

związanych z naszą Małą Ojczyzną. 

Do turnieju przystąpiło ponad 50 uczestników z całego powiatu Łęczyńskiego. Byli wśród nich 

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, a także trzy osoby 

dorosłe. Zespół Szkół Górniczych reprezentowało dziewięciu uczniów, którzy pięknie wyrecytowali 

legendy oraz historie związane z naszym regionem. Wśród „górników – krasomówców” znaleźli się: 

Norbert Czarnomysy (Id), Mariola Huszaluk (Ic), Paweł Klimkiewicz (Id), Andrzej Kozieł (Id), 

Łukasz Lisiecki (Id), Kamil Pieszakowski (Id), Damian Roślik (Id), 

Przemysław Jasina (IId) oraz Przemysław Szymański (IId).  

Wszyscy Uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej otrzymali 

dyplomy z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. 

6 X 2011. Wyjazd od kina 

Wyjazd z 48 uczniami do kina Cinema City w Lublinie na film „1920. 

Bitwa Warszawska”.  

7 X 2011. Młodzież na Forum Trzeźwościowym 

grupa uczniów z ze szkolnego Koła Dziennikarsko - Fotograficznego 

wzięła udział VI Forum Trzeźwościowym, przygotowanym przez 

Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian” w Łęcznej, 

zorganizowanym w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w 

Łęcznej. Spotkanie poprowadziła Weronika Rudzińska, kierownik 

Punktu Konsultacyjnego „Monar”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz miasta i powiatu. 

Powiat Łęczyński reprezentował sekretarz Stanisław Radko, Urząd Miasta reprezentowały: 

przewodnicząca Komisji Zdrowia Katarzyna Warszawska oraz kierownik Wydziału Spraw 

Obywatelskich Anna Irla. Wśród zaproszonych gości byli także: ks. Proboszcz Janusz Rzeźnik 

z parafii św. Marii Magdaleny i ks. Stanisław Szozda z parafii św. Barbary. 

W problematykę choroby alkoholowej i wychodzenia z niej wprowadziła zgromadzonych specjalistka 

terapii uzależnień, psycholog Jadwiga Kuśnierska. Jej prelekcja na temat: Odzyskiwanie utraconego 

świata, poruszała tym bardziej, że oparta była na przykładach pracy z osobami, które podjęły walkę 

z nałogiem. 

Interesującym elementem forum było przedstawienie pt.: 

„Posłuchaj” przygotowane przez uczniów Gimnazjum nr 

1  w Łęcznej pod kierunkiem: Ewy Radomskiej i 

Agnieszki Mazurkiewicz. Uczestnicy forum mogli 

bezpłatnie zaopatrzyć się w literaturę metodyczną 

przekazaną przez Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Na forum głos zabrali przedstawiciele: Komendy 

Powiatowej Policji w Łęcznej, Miejskiego Ośrodka 



Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich oraz 

środowiska lekarskiego – którzy w swojej pracy działają na rzecz rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

Forum, Msza św. i bal bezalkoholowy, które przebiegały pod hasłem „Łęczyński Dzień Trzeźwości”, 

były też okazją do świętowania 23. rocznicy istnienia klubu. – W całej mnogości i ważności spraw 

należy pamiętać, o tym, że powodem, dla którego powstały kluby abstynenta i stowarzyszenia 

trzeźwościowe jest pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom w uzyskaniu i utrzymaniu trzeźwości. 

Nie mniej ważne są działania profilaktyczne, którym służyć ma m.in. organizacja Dnia Trzeźwości – 

mówiła Joanna Kamińska, prezes Łęczyńskiego klubu abstynenta. 

Obecni na spotkaniu uczniowie stwierdzili, że warto było w nim uczestniczyć.  

Forum odbyło się pod patronatem Burmistrza Miasta, Starosty Powiatu Łęczyńskiego, Dyrektora 

PARPA. 

8 X 2011. Pielgrzymka Maturzystów   

odbyła się 27 Pielgrzymka Maturzystów lubelskich na 

Jasną Górę. Myślą przewodnią pielgrzymki były słowa 

Jana Pawła II wygłoszone do młodzieży w 1987 r.: 

Każdy ma swoje Westerplatte – Jakiś wymiar zadań, 

które musi podjąć i wypełnić. Słowa te przyświecały 

również maturzystom z Zespołu Szkół Górniczych, 

którzy pod opieką ks. Pawła, Marii Jarmuł, Wiesławy 

Misztal i Teresy Patryn udali się do Częstochowy.  

Tegoroczna pielgrzymka była szczególna dla naszej szkoły, ponieważ młodzież odpowiadała za 

oprawę liturgiczną Mszy św., modlitwę różańcową oraz Drogę Krzyżową na Wałach Jasnogórskich. 

Uczniowie w mundurach górniczych mieli zaszczyt pełnić służbę liturgiczną w czasie uroczystej 

Eucharystii sprawowanej w ich intencji, której przewodził ks. bp Mieczysław Cisło. W oprawę 

liturgiczną zaangażowali się również wychowawcy klas. Dyrektorzy: Arkadiusz Marucha i Edyta Król 

w imieniu społeczności Zespołu Szkół Górniczych na zakończenie podziękowali ks. Biskupowi za 

wspólną modlitwę na czas przygotowań do egzaminu dojrzałości. 

– Dzisiaj trzeba tutaj, w tym miejscu, dokonać pewnego wyboru, bo są 

momenty graniczne, kiedy wytycza się pewien szlak życia, również i w 

dziedzinie wiary. Dlatego trzeba prosić dzisiaj w tej Kanie o cud 

przemiany twojego serca – mówił podczas homilii ks. Biskup. 

– Każdy z maturzystów ma okazję zapytać Matkę Bożą, jaka ma być jego 

droga, niezależnie jaką wybierze, ale jaka ma być droga w relacji do 

Jezusa – mówił ks. Prałat Ryszard Lis, Dyrektor Wydziału 

Katechetycznego. 

Pełna wrażeń i przeżyć duchowych pielgrzymka pozostanie na długo 

w pamięci uczniów. 

12 X 2011. Wiedza prosto z Akademii Górniczo Hutniczej  

Konferencja naukowa dla uczniów ZSG w Łęcznej  

Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Górniczych mieli 

okazję uczestniczyć w spotkaniu z dr. inż. Jerzym Kickim, 

pracownikiem Katedry Górnictwa Podziemnego AGH. 

Tematem spotkania była kondycja LW Bogdanka SA na tle 

polskiego górnictwa węgla kamiennego. Wykładowca 

przedstawił temat strategii największego pracodawcy na 

Lubelszczyźnie na najbliższe 20 lat. – Jest to jedna z najciekawszych kopalń nie tylko w Polsce, ale i w 



Europie, być może też na świecie. Z końcem listopada na Lubelszczyźnie odbędzie się konferencja 

poświęcona tematyce cienkich pokładów, czyli wybierania, które jeszcze niedawno uważano za 

niemożliwe. Niewątpliwie jest to krok milowy w ogóle w eksploatacji surowców z minimalną 

obecnością ludzi, w tym najbardziej niebezpiecznym miejscu – mówił dr inż. Kicki zapowiadając tym 

samym kolejny wykład dla uczniów, który wygłosi na początku grudnia. 

Z węgla kamiennego i brunatnego wytwarza się w Polsce ponad 90 proc. energii elektrycznej, można 

więc śmiało powiedzieć, że Bogdanka, gwarantuje miejsca pracy na co najmniej kilkadziesiąt lat. 

Niewiele jest tak stabilnych firm na rynku, objaśniał prelegent. Uczniowie rozpoczynający naukę 

w ZSG z zainteresowaniem słuchali pozytywnych prognoz dotyczących przyszłości kopalni. 

Prelegent zapowiedział kolejne spotkanie dotyczące techniki strugowej w Lubelskim Węglu. 

Urozmaici je ciekawym filmem nagranym przez swojego doktoranta, pracującego na ścianie 

strugowej. Podkreślił, że dzisiaj to młodzi ludzie sterują kompleksem strugowym, co jest ciekawą 

perspektywą dla absolwentów szkół górniczych. 

Mamy nadzieję, że tego typu spotkania na stałe wpiszą się 

w kalendarium szkolne. Warto przypomnieć, że w 

ubiegłym roku gość poprowadził spotkanie nt. Czy nam 

wystarczy surowców mineralnych - historia i aktualia.  

Miłą i zaskakującą niespodzianką dla uczniów była 

zapowiedź ufundowania przez dr. inż. Jerzego Kickiego 

laptopa dla ucznia, który w pierwszym semestrze roku 

szkolnego 2011/2012 uzyska najlepsze wyniki w nauce.  

Spotkanie z wykładowcą z Akademii Górniczo - Hutniczej odbyło się dzięki środkom pochodzącym 

funduszu Unii Europejskiej. 

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. 

13 X 2011. Dzień Edukacji Narodowej   

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej uczniowie 

klas pierwszych oraz Samorząd Szkolny przygotowali 

uroczysty apel, na który oprócz pedagogów i 

pracowników szkoły przybył Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Stanisław Adamczyk. Uczniowie życzyli 

swoim pedagogom satysfakcji z pełnionej misji, 

zaprezentowali także swoje talenty aktorskie 

przedstawiając satyryczną scenkę „z życia szkoły”. 

Naczelnik Wydziału Edukacji składając pracownikom 

ZSG życzenia, wyraził przekonanie, że to dzięki pasji nauczycieli uczniowie mogą rozwijać swoje 

zainteresowania i dobrze przygotowywać się do startu w dorosłe życie. 

– Ucząc innych, sami się uczymy – mówił Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha, przywołując słowa 

Seneki. Z okazji Dnia Edukacji narodowej złożył wszystkim pracownikom szkoły wyrazy uznania, 

dziękując za dotychczasowa pracę. – To Państwo 

powodujecie, że otwierają się przed naszymi uczniami 

nowe horyzonty poznania, budzi się zapał i energia do 

podejmowania działań. Podziękowania skierował 

również dla organu prowadzącego – Powiatu 

Łęczyńskiego: którego troska i działania procentują 



rozkwitem naszej placówki. Dzień dzisiejszy – mówił dyrektor – jest też okazją do podziękowań za 

wzorową współpracę z pracownikami LW „Bogdanka” S.A. – firmy, z którą nasza szkoła owocnie 

kooperuje, dla której kształci młode kadry i korzysta z profesjonalnej pomocy. 

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 Technikum Górniczego to: Krzysztof Budka 

(4,33), Paweł Czubacki (4,06), Patryk Gersztyn (4,00), Grzegorz Gil (4,87), Bartłomiej Kot (4,76), 

Karol Kot (4,33), Eryk Kurowski (4,00), Marcin Lipczak (4,53), Mateusz Podgornow (4,11), Piotr 

Staniak (4,29), Karol Styś (4,87), Damian Szafranek (4,65), Dawid Trębacz (4,33), Jakub Wysocki 

(4,93), Patryk Zabłotny (4,93), Mateusz Żelaznowski (4,40). Szczególną nagrodę – laptopa – otrzymał 

Jakub Wysocki, który razem z Patrykiem Zabłotnym typowany był do Stypendium Prezesa Rady 

Ministrów. Obaj uczniowie osiągnęli tę sama średnią. Grono Pedagogiczne uznało, że należy 

nagrodzić obu chłopców. 

Wyróżnieni uczniowie z Technikum Elektrycznego to: Łukasz Ćwirzeń (4,07), Przemysław Jasina 

(4,07), Adam Osiecki (4,47), Rafał Przychodzki (4,13), Ernest Stopa (5,18), Damian Oraczewski 

(4,18), Kamil Świrski (4,06), Dawid Skoczylas (4,24).  

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

w Kijanach 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. 

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: Marzena Olędzka, 

Janina Sobala, Adam Matej. W dalszej części wręczono 

nagrody dyrektora szkoły, w poszczególnych 

placówkach swoim pracownikom nagrody wręczali 

dyrektorzy. W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej nagrodzeni zostali: Jerzy Filipek, Anita Golec, 

ks. Paweł Grzebalski, Zofia Jarosiewicz, Katarzyna Lutruk, Grzegorz Mikołajczyk, Łukasz 

Pieczyński. 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. 

21 X 2011. Szkolne sukcesy 

Jury Lubelskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej poinformowało, że uczeń 

Ernest Stopa z kl. IIId zakwalifikował się do zawodów okręgowych XXXVIII edycji OTW (grupa 

tematyczna elektryczno - elektroniczna).  Pierwszy etap tego konkursu przeprowadzony został 21 

października 2011 r., przystąpili do niego uczniowie klasy IIId: Arkadiusz Matejanka, Adam Paluch, 

Dawid Skoczylas, Ernest Stopa, Kamil Świrski, Łukasz Warzyszak, Mateusz Wojciechowski. 

Zawody okręgowe odbędą się 19 stycznia. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia na kolejnym 

etapie. 



25 X 2011. „Pan Cogito w bibliotece”   

Uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wzięli 

udział w konkursie recytatorskim organizowanym już po 

raz czwarty przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną 

im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej. Biblioteka organizuje 

konkurs od czasu nadania jej imienia poety.  

Do konkursu przygotowanego przez Joannę Wronisz 

przystąpiło 27. uczestników ze szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych: z Lublina, Ludwina, Milejowa, 

Podgłębokiego i z Łęcznej. Młodzi wykonawcy zaprezentowali zróżnicowany repertuar i wysoki 

poziom recytatorskiego warsztatu.  

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych jury nagrodziło: Karolinę Kowal z ZS w Ludwinie – I miejsce, 

Weronikę Morawską z ZS nr 1 w Łęcznej – II miejsce, Milenę Mudy z XXIII LO w Lublinie – III 

miejsce. 

Wyróżnienia przypadły: Karolinie Jarszak z ZS nr 1 w Łęcznej, Karolinie Karwackiej – z ZS nr 2 w 

Milejowie, Norbertowi Czarnomysemu z ZSG w Łęcznej, Agacie Czapli z MOW w Podgłębokim, 

Magdalenie Filipek z ZS w Ludwinie.  

Zwycięzcy otrzymali nagrody z rąk samego Burmistrz Miasta, Teodora Kosiarskiego. Burmistrz 

wręczył nagrody nie tylko dla zwycięzców, ale i pozostałym uczestnikom zostały wręczone upominki 

w postaci gadżetów Urzędu Miasta. 

Jury zwróciło uwagę na liczne uczestnictwo chłopców z Zespołu Szkół Górniczych. Co prawda 

reprezentantom szkoły przypadło tylko jedno wyróżnienie, ale z pewnością będzie ono zachętą na 

przyszły rok.  

W konkursie udział wzięło ośmiu uczniów przygotowanych przez polonistkę Marzenę Golan: Norbert  

Czarnomysy (Id), Mariola Huszaluk (Ic), Paweł Klimkiewicz (Id), Andrzej Kozieł (Id), Łukasz 

Lisiecki (Id), Kamil Pieszakowski (Id), Patrycja Romańczuk (Ic), Damian Roślik (Id). Wszystkim 

uczestnikom gratulujemy. 

26-28 X 2011. Od kilofa do pędzla - malarstwo Walentego Bąbelewskiego   

Uczniowie klas pierwszych i drugich Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej jeszcze przed zjazdem na dół mieli 

możliwość zapoznania się z pracą górnika. Dzięki obrazom 

Walentego Bąbelewskiego z cyklu "Moja robota w 

kopalni" ujrzeli podziemny świat, którego dzisiaj już nie 

ma. Prace stanowią wzruszający, osobisty pamiętnik 

emerytowanego górnika, namalowany twardą, spracowaną 

ręką. Pan Walenty przeniósł na płótno kilkadziesiąt lat 

pracy pod ziemią.  

Spotkania z artystą na trwałe wpisały się w kalendarz szkolnych imprez. W dniach od 26 do 28 

października 2011 r. uczestniczyło w nich około 200 uczniów ZSG, a także z ZS im. Kazimierza 

Jagiellończyka. 

Tradycyjnym górniczym pozdrowieniem "Szczęść Boże!" 

Pan Walenty rozpoczynał każde spotkanie z młodzieżą. 

Jego wspomnienia utrwalone na płótnach sięgają 6 grudnia 

1958 r., kiedy to zaczynał pracę jako osiemnastoletni 

chłopak w kopalni w Sosnowcu. Na wystawie nie zabrakło 

wizerunku patronki górników, św. Barbary. Szczególnie 

okazały jej portret artysta podarował szkole górniczej w 



ubiegłym roku i obecnie można go podziwiać w sali im. prof. J. Samsonowicza. Górniczy cykl 

zamykają obrazy kopalni Bogdanka, w której autor pracował od 1979 r., aż do emerytury. 

Uczniowie z zainteresowaniem wsłuchiwali się w opowieści górnika, łęczyńskiego artysty, który 

dzielił się doświadczeniem zawodowym z młodymi ludźmi. Pan Walenty obdarzony jest nie tylko 

zdolnościami malarskimi, ale i krasomówczymi. Jego barwne gawędy potrafiły przykuć uwagę tak 

licznej grupy słuchaczy. 

Społeczność uczniowska brawami i bukietem kwiatów podziękowała Panu Walentemu za poświęcony 

czas i przekazane treści. Artysta wyraził radość ze spotkań z młodzieżą, powiedział, że ta szkoła jest 

bliska jego sercu dzięki życzliwości zarówno dyrekcji jak i pracowników, a przede wszystkim 

uczniów. Zwrócił uwagę, że panuje w niej dobry górniczy klimat. 

27 X 2011. Sukcesy sportowe 

W Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego, który odbył się 

27 października 2011r. w Milejowie brała udział młodzież z 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespołu Szkół im. 

K.K. Jagiellończyka w Łęcznej, Zespołu Szkół Nr 1 w 

Łęcznej i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. 

Organizatorem turnieju był Zespół Szkół Nr 2 w Milejowie. 

Młodzież do zawodów przygotował nauczyciel w-f Adam 

Matej. 

W rywalizacji sportowej uczestniczyło 24. uczniów, najlepsi z nich otrzymali dyplomy i medale z rąk 

Wicestarosty Łęczyńskiego Kazimierza Budki. Po indywidualnych zmaganiach, rozgrywanych 

systemem pucharowym do dwóch przegranych, uczniowie naszej szkoły zajęli następujące miejsca: 

I miejsce – Chodun Łukasz, kl. IIb 

III miejsce – Kopeć Krystian, kl. Ic 

IV miejsce – Dżyg Robert, kl. IIa 

Młodzież, która znalazła się w pierwszej piątce najlepszych tenisistów Powiatu Łęczyńskiego w dniu 

7listopada 2011r. zaprezentowała swoje umiejętności na zawodach rejonowych w Cycowie.  

Wejście do finału wojewódzkiego wywalczył sobie Łukasz Chodun. Gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów. 

3 XI 2011. Praktyki w LW „Bogdanka” S.A. 

Uczniowie klas trzecich podczas praktyk w LW „Bogdanka” S.A. 

 

10 XI 2011. Narodowe Święto Niepodległości 

Uroczysty apel z okazji 93. rocznicy Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości przygotowany przez młodzież 

zgromadził społeczność uczniowską, grono pedagogiczne i 

zaproszonych gości. Uroczystość swoją obecnością 

zaszczycił sekretarz powiatu Kazimierz Radko.  



Dyrektor szkoły Arkadiusz Marucha podkreślił, że możemy dzisiaj cieszyć się  z wywalczonej 

wolności, żyjąc w demokratycznym i wolnym państwie. Jest to dla nas czymś oczywistym, ale nie 

zawsze tak było. Przypominał wszystkim o uczczeniu tamtych wydarzeń poprzez udział w lokalnych 

uroczystościach oraz wywieszenie biało czerwonej flagi. 

– Ten apel potrwa kilkanaście minut, ale będzie to nasz wkład w utrwalanie dumy narodowej, 

powinniśmy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami i na każdym kroku pamiętajmy o tym – mówił 

Sekretarz Powiatu. W imieniu władz samorządowych zaprosił uczestników apelu na uroczystości, 

zorganizowane przez Powiat Łęczyński. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.40 w kościele św. 

Barbary w Łęcznej, a następnie kontynuowane będą na Placu Powstań Narodowych. 

– To na nas, młodym pokoleniu, spoczywa obowiązek budowania przyszłości. Jesteśmy przecież 

łącznikiem między przeszłością a przyszłością. Dlatego dzisiaj z sercami przepełnionymi głębokim 

poczuciem patriotyzmu, składamy Tobie Ojczyzno hołd! – mówił prowadzący. Następnie młodzież 

zaprezentowała spektakl słowno - muzyczny. Zabrzmiała Rota oraz znane pieśni legionowe m.in. 

Marsz pierwszej brygady. 

Tego dnia swój debiut sceniczny miała szkolna grupa teatralna „Liberum veto” przedstawiając 

spektakl pt. Genesis. Za swój niekonwencjonalny występ młodzież otrzymała wielkie brawa. 

17 XI 2011. Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 

W Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego 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.   

W tym roku za wybitne osiągnięcia w nauce z rąk Wicewojewody Lubelskiego Pani Henryki 

Strojewskiej i Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza stypendium Prezesa Rady 

Ministrów otrzymało siedmiu uczniów ze szkół Powiatu Łęczyńskiego. Z naszej szkoły byli to: 

Ernest Stopa – kl. IIId Technikum Elektryczne i Patryk Zabłotny – kl. IIa Technikum Górnicze  

Nagrodzeni przez rok będą otrzymywać stypendium w wysokości 258 zł miesięcznie. Na zakończenie 

uroczystości wszyscy stypendyści stanęli do pamiątkowego zdjęcia z Panią Wicewojewodą oraz 

Lubelskim Kuratorem Oświaty. Dodatkowo uczniowie szkół Powiatu Łęczyńskiego zrobili sobie 

zdjęcie z Panem Krzysztofem Babiszem oraz z Kazimierzem Budką, Wicestarostą Łęczyńskim. 

18 XI 2011. Uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej 

W dniu 18 listopada 2011r. pięciu uczniów klasy IIa, 

uczestniczyło w debacie społecznej pt. „Choroba psychiczna 

jest wśród nas”, zorganizowanej przez Łęczyńskie 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Środowiskowego 

Domu Samopomocy. Debatę rozpoczęto liturgią mszy świętej 

sprawowanej przez ks. Proboszcza Andrzeja Lupę z parafii 

św. Barbary w Łęcznej. Następnie w Centrum Kultury, przy 

ulicy Obrońców Pokoju  1 odbyła się dyskusja dotycząca zdrowia psychicznego oraz cywilizacyjnych 

chorób psychicznych. Zaproszeni goście zastanawiali się: Dlaczego w Polsce rośnie liczba osób 

chorych psychicznie oraz jaka jest rola poza szpitalnej opieki zdrowotnej i rehabilitacji? Paneliści 

odpowiadali na pytania: Gdzie osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne oraz ich rodziny mogą 

szukać pomocy, z jakich form leczenia mogą korzystać w powiecie łęczyńskim i województwie 

lubelskim? 



Zaburzenia psychiczne stanowią 14 proc. chorób najbardziej obciążających światową populację (wg 

WHO). W Polsce około 1,4 mln. osób (dane z 2007r.) w ciągu roku trafia do szpitali 

psychiatrycznych, liczba ta sukcesywnie rośnie. Dla porównania  w 1990 r. opieką ambulatoryjną 

zostało objętych 62 091 ludzi. Z czego to wynika? Na jakie choroby szczególnie jesteśmy narażeni? 

29 XI 2011. VI Konkurs wiedzy BHP 

W sobotę w sali Działu Szkolenia KWBHP LW „Bogdanka” 

S.A. odbył się VI konkurs wiedzy z bhp. Wzięło w nim udział 

29. uczniów Zespołu Szkół Górniczych z klas II – IV. Uczniowie 

otrzymali te same pytania co i pracownicy LW „Bogdanka” S.A. 

W ramach przygotowań do testu, opiekun praktyk Józef Rudzki, 

przyniósł chętnym zestaw ponad tysiąca pytań. Sam konkurs 

poprowadzili: z-ca kierownika działu BHP nadsztygar Leszek 

Rawski i Społeczny Inspektor Pracy Józef Przybysz. Podczas eliminacji konkursowych naszym 

uczniom kibicował dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha. 

I miejsce – Jarosław Dobosz – kl. IVa (powtórzył wynik z ubiegłego roku) 

II miejsce – Kacper Szymanek – kl. IId 

III miejsce – Konrad Józefczuk – kl. IVc 

IV miejsce – Robert Kwiatkowski – kl. IVa 

V miejsce – Mateusz Zabłotny – kl. IIIb 

Laureaci otrzymają nagrody, które zostaną wręczone podczas uroczystości barbórkowych z rąk 

Prezesa Zarządu LW „Bogdanka” S.A. Mirosława Tarasa. Uczniowie otrzymali na tę uroczystość 

osobne zaproszenia. 

21 XI 2011. Spotkanie z poetką 

W dniu 21 listopada uczniowie Technikum Górniczego byli 

uczestnikami szczególnej lekcji języka polskiego, która odbyła 

się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej. Maturzystów 

naszej szkoły gościła pani dyrektor Jadwiga Marczewska.  

Lekcja poświęcona była poezji Tadeusza Różewicza, a jej 

niecodzienność polegała na tym, że o poecie i jego poezji 

mówiła poetka – pani Barbara Korczycka – Żuk. Nie po raz 

pierwszy okazało się, że nikt nie potrafi tak pięknie mówić o poezji jak człowiek wyjątkowej 

wrażliwości, czyli właśnie poeta. 

Jeszcze raz bardzo dziękujemy pani Barbarze. Po tej poetyckiej uczcie obyła się dodatkowa lekcja 

biblioteczna, w której pani Jadwiga Marczewska zapoznała naszych maturzystów ze zbiorami 

biblioteki i jej ogromnymi możliwościami w zakresie na przykład przygotowania prezentacji 

maturalnej. 

Najlepszym owocem tego spotkania jest fakt, że uczniowie poprosili o kolejne, tak oryginalne 

i ciekawe, lekcje w Powiatowej Bibliotece Publicznej. 

28 XI 2011. Nieś pomoc – masz ją we krwi 

W dniu 28 listopada w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej 

odbyła się akcja krwiodawstwa, w której wzięli udział zarówno 

uczniowie szkoły górniczej jak i Zespołu Szkół im. Kazimierza 

Jageillończyka. Inicjatorem akcji był Kamil Lichman, uczeń 

klasy IId. Kilka dni wcześniej przeprowadzone zostało 

spotkanie informacyjne z udziałem lekarza transfuzjologa 

Małgorzaty Orzeł oraz Elżbiety Budzińskiej z Regionalnego 



Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. 

Krwiodawstwo to niezwykle potrzebna  akcja społeczna mająca na celu pozyskiwanie krwi od osób 

zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji krwi (np. podczas operacji chirurgicznych) lub do 

produkcji preparatów krwiopochodnych. Przekonał się o tym Kamil, kiedy jego kolega potrzebował 

takiej pomocy. Stąd zrodził się pomysł upowszechnienia idei krwiodawstwa i zachęcenia młodych 

ludzi do bezinteresownej pomocy. 

Akcję koordynował nauczyciel Adam Matej, a nad całością czuwał dyrektor szkoły Arkadiusz 

Marucha.  

Przyszło mnóstwo młodzieży, jednak nie wszystkim udało się zakwalifikować do pobrania krwi. 

Ostatecznie 30 uczniów oddało 15 litrów krwi. Swoim uczestnictwem młodzież udowodniła swoją 

dojrzałość i wrażliwość na potrzeby innych ludzi. 

Oddający krew otrzymali książeczkę honorowego krwiodawcy  oraz posiłek regeneracyjny w postaci 

ośmiu tabliczek czekolady, który miał zregenerować utracone 450 ml krwi = 4500 kcal. W tym dniu 

uczniowie biorący udział w akcji zwolnieni byli z zajęć lekcyjnych. 

Cieszymy się, że młodzi ludzie są tak chętni do pomocy innym, że są w stanie podarować cząstkę 

siebie, aby nieść pomoc innym ludziom w ratowaniu ich zdrowia i życia.  

„Krew to najcenniejszy lek, który tylko człowiek może podarować drugiemu człowiekowi”. 

30 XI 2011. Warsztaty z autoprezentacji w ZSG 

30 listopada 2011 r. uczniowie klas maturalnych Zespołu 

Szkół Górniczych uczestniczyli w warsztatach z „Kreatywnej 

Autoprezentacji” poprowadzonych przez Katarzynę 

Fijałkowską, pracownika Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości 

i Administracji w Lublinie. 

Warsztaty miały na celu zapoznanie uczestników z metodami 

i technikami niezbędnymi w swobodnym budowaniu dobrych 

relacji z otoczeniem a także przekazanie wskazówek jak korzystnie zaprezentować własny wizerunek.  

Podczas zajęć główny nacisk kładziony był na zapoznanie maturzystów ze wskazówkami dotyczącymi 

wystąpień publicznych. Warsztat może poukładać posiadaną wiedzę w spójną całość, dzięki czemu 

pomoże pozbyć się tremy, gdy nadejdzie pora egzaminu czy rozmowy kwalifikacyjnej.  

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty WSPA. Mamy nadzieję, że teraz zaprezentują się z jak 

najlepszej strony podczas egzaminów maturalnych. 

30 XI 2011. Takich emocji jeszcze nie było 

W ramach obchodów górniczego święta w Zespole Szkół 

Górniczych 30 listopada 2011r. odbył się I Barbórkowy 

Turniej w Armwrestlingu o Puchar Dyrektora Szkoły. 

Patronat nad konkursem objął Starosta Łęczyński. Chętnych 

do udziału nie brakowało. W zawodach uczestniczyło 29 

uczniów, większość startujących to reprezentanci ZSG. 

Przybyli również przedstawiciele Zespołu Szkół Rolniczych 

w Kijanch i Zespołu Szkół im. Kazimierza Jagiellończyka 

w Łęcznej. 

W sali im. Prof. Jana Samsonowicza zgromadziło się tylu uczniów, że brakowało miejsca, aby 

swobodnie stać i oglądać widowisko. Już pierwsze pojedynki pokazały, że nie będzie łatwo wygrać. 

Rozgrywki były bardzo emocjonujące, konkurencja ogromna, a doping nie ustawał. Zaangażowali się 

nawet nauczyciele, którzy kibicowali swoim uczniom. Po wielu atrakcyjnych pojedynkach wyłoniono 

sześciu zawodników. Walka o podium była niesamowicie zacięta.  



Ostatecznie zawody wygrał Konrad Dziewirz z klasy III b. Tuż za nim uplasował się Damian 

Miszczuk z klasy II a i Artur Leszczyński z klasy IV c – uczniowie Zespołu Szkół Górniczych. Cała 

trójka zawodników przesądziła o wygranej w turnieju drużynowym. Kolejne miejsca zajęli: Eryk 

Dymel - ZS im. Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Adrian Watras kl. IVb - ZSG w Łęcznej 

i Jakub Bicz - ZSR w Kijanach. 

Zespołowo: 

I miejsce - ZSG w Łęcznej 

II miejsce - ZSR w Kijanach 

III miejsce - ZS im. Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej  

Zawody przeprowadzone były w kategorii open (chłopcy) i 

rozgrywane systemem do dwóch przegranych. Sędziował im 

organizator imprezy Janusz Mieczkowski.  

1 XII 2011. Konkurs Elektron 

1 grudnia 2011 r. odbyły się eliminacje szkolne IV edycji 

konkursu Elektron organizowanego przez Wydział Elektroniki 

Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. 

Do konkursu przystąpili uczniowie klasy IIId: Mateusz 

Kozak, Arkadiusz Matejanka, Dawid Skoczylas, Ernest Stopa i Łukasz Warzyszak. 

Uczestnicy rozwiązywali test konkursowy pod nadzorem szkolnej komisji konkursowej. Test składał 

się z 25 pytań wielokrotnego wyboru, na które trzeba było odpowiedzieć w ciągu 50 minut. Uczniów 

przygotowywała nauczycielka przedmiotów zawodowych Anita Golec. 

1 XII 2011. Turniej Barbórkowy 

IV 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 ze 

szkół ponadgimnazjalnych. Ta integracja jest widoczna w 

dobrej, sportowej atmosferze, dopingu kibiców, których podczas całych rozgrywek nie brakowało. 

Wyniki turnieju: 

I miejsce - Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej 

II miejsce - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej  

III miejsce - Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim 

IV miejsce - Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach 

2 XII 2011. Powiatowy Turniej Siatkówki  

Nasza drużyna wzięła udział w Powiatowym Turnieju Siatkówki chłopców w ZS nr 1 w Łęcznej, 

gdzie wywalczyła sobie udział w zawodach rejonowych. Do turnieju przystąpiły drużyny z  Kijan, 

Milejowa i z Łęcznej. Wyniki turnieju:  

I miejsce - Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach  

II miejsce - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej  

III miejsce - Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej 

 

 

 



5 XII 2011. Barbórka  

5 grudnia w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyły się 

uroczyste obchody górniczego święta połączone z ceremonią 

ślubowania klas pierwszych.  

Akademię barbórkową swoją obecnością zaszczycili: 

Stanisław Stachowicz, wieloletni Prezes LW „Bogdanka” 

S.A. – jeden z inicjatorów powołania Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej oraz przedstawiciele LW „Bogdanka” 

S.A., ks. Andrzej Lupa Proboszcz parafii św. Barbary w 

Łęcznej, Starosta Łęczyński Adam Niwiński oraz przedstawiciele Powiatu Łęczyńskiego, 

przedstawiciele związków zawodowych nauczycielskich i kopalnianych oraz dyrektorzy szkół. 

– Niezmiernie się cieszę, że tutaj jestem  – mówił Stanisław 

Stachowicz zwracając się do uczniów – Uczcie się 

porządnie, w życiu jeżeli coś się robi to powinno się robić 

porządnie. Nigdy nie zabraknie miejsca dla ludzi, którzy są 

dobrzy w jakimkolwiek zawodzie. Myślę, że ci zbłądzili, 

którzy przyszli uczyć się tego zawodu, bo ktoś im 

powiedział, że  może to łatwa szkoła. Trzeba ten zawód 

kochać, żeby być dobrym, a wtedy na pewno będziecie 

zadowoleni ze swojej pracy. Szczęść Boże! Niech żyje nam 

górniczy stan!  

Uroczystość była jednocześnie okazją do wręczenia nagród w barbórkowych konkursach i imprezach 

sportowych, które miały miejsce w szkole i na kopalni. Statuetkę św. Barbary, będącej nagrodą za 

I miejsce w IV Barbórkowym Turnieju w Siatkówce o Nagrodę Dyrektora ZSG w Łęcznej odebrał 

kapitan drużyny z Zespołu Szkół nr 1 w Łęcznej, Piotr Zieliński wraz z dyrektorem Andrzejem 

Grzesiukiem. Następnie Starosta wręczył puchar i nagrodę dyrektora szkoły Konradowi Dziewirzowi 

za zdobycie I miejsca w I Barbórkowym Turnieju w Armwrestlingu. Przedstawiciele kopalnianych 

związków zawodowych: Marian Łupikasza, Zdzisław Cichosz i Czesław Brzyski nagrodzili uczniów, 

którzy w konkursie BHP uzyskali najlepsze wyniki, byli to: 

Jarosław Dobosz, Kacper Szymanek i Konrad Józefczuk. 

Nagrody dla zwycięzców w I Konkursie Wiedzy o św. 

Barbarze wręczył ks. Proboszcz. W kategorii wiedza 

nagrody otrzymali: Jakub Wysocki, Maciej Sikora, Kamil 

Obroślak, Magdalena Chodun. W kategorii prezentacja 

multimedialna nagrody otrzymali: Grzegorz Gil, Agata 

Kowalczyk, Patrycja Romańczuk, Kacper Szymanek i 

Daniel Wiechnik. 

Następnie uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, zobowiązując się godnie 

reprezentować szkołę na zewnątrz, dbać o jej honor, 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.   

Podniosłą atmosferę górniczych tradycji można było poczuć, kiedy młodzież zaprezentowała część 

artystyczną, podczas której zgromadzeni goście oraz społeczność uczniowska obejrzeli „tradycyjny 

skok przez skórę” –  uroczysty ceremoniał górniczy przyjęcia adeptów (lisów) do stanu górniczego.  

Na zakończenie Dyrektor ZSG zaprosił przybyłych gości do Sali im. prof. Jana Samsonowicza na 

wystawę obrazów Walentego Bąbelewskiego, wystawę geologiczną Wacława Perzyńskiego oraz 

poplenerową wystawę fotograficzną Koła Dziennikarsko - Fotograficznego.  



8 XII 2011. Nauka i rozrywka 

Ciekawy sposób na połączenie nauki i rozrywki znalazła 

klasa Im. W czwartek ósmego grudnia pod opieką 

wychowawcy Łukasza Dudy i nauczyciela języka 

angielskiego Łukasza Pieczyńskiego uczniowie wyruszyli do 

lubelskiego kina Cinema City na seans filmu Andrew Niccola 

"Wyścig z czasem". Walorem edukacyjnym wyprawy było 

tzw. osłuchanie się z językiem obcym. Brak lektora nie 

przeszkodził uczniom w śledzeniu akcji filmu rozgrywającej 

się w futurystycznym społeczeństwie. W niedalekiej 

przyszłości pieniądze odejdą do lamusa a jedyną walutą stanie się czas. Ludzie chcąc zachować 

wieczną młodość muszą regularnie opłacać „abonament na życie”. W wieku 25 lat zegar biologiczny 

przestaje tykać, a mieszkańcom naszej planety pozostaje dokładnie rok życia. Czas ten można 

oczywiście wydłużyć … 

13 XII 2011. Pamięć w tym dniu jest naszym obowiązkiem 

Trzydziestą 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 mówił do zgromadzonej młodzieży: Jesteście pokoleniem, które 

urodziło się w latach 90. i o przedstawionych tu wydarzeniach możecie się dowiedzieć ze zdjęć, 

filmów, przekazów rodziców. Są one pewnie dla was odległe, ale to dzięki nim duch walki w narodzie 

nie zaginął, a mit Solidarności przetrwał mimo represji i aresztowań, by móc w 1989 r. znowu się 

odrodzić. Dzięki tym ludziom, także tym, którzy zginęli w walce, możemy cieszyć się wolnością i ceńmy 

ją, bo ona nie przyszła z nikąd. 

- Cieszmy się wywalczoną wolnością, bo dzisiaj możemy żyć, uczyć się i pracować w wolnym kraju – 

mówił Wicestarosta. 

W dniu dzisiejszym w całej Polsce odbywają się uroczyste apele, koncerty, marsze, akademie, debaty 

z okazji 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Jak powiedział Prezydent RP: Pamięć w tym 

dniu jest naszym obowiązkiem. 

16 XII 2011. Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 

16 grudnia w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbył się 

powiatowy etap Konkursu Wiedzy o Samorządzie 

Terytorialnym, którego organizatorami są Zakład Samorządów i 

Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS w Lublinie oraz 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. 

Do zmagań konkursowych przystąpili uczniowie łęczyńskich 

szkół: Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół Górniczych, Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza 

Jagiellończyka, Zespołu Szkół w Ludwinie, Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie 

oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test zawierający 

pytania dotyczące wyborów samorządowych, typu: Wymień trzy rodzaje terytorialnych komisji 

wyborczych. 

Zwycięzcami etapu powiatowego zostali: 



I miejsce - Daniel Jośko, kl. IV Ti z Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka 

II miejsce - Jarosław Musiała, kl.  IV Ti z Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka 

III miejsce - Aleksandra Ciołek, kl. III LO z Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie 

IV miejsce - Ewa Marcinek, kl. IVa z Zespołu Szkół w Ludwinie. 

Zwycięzcy otrzymali z rąk Arkadiusza Maruchy, dyrektora Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

dyplomy, ciekawe albumy oraz wydawnictwa promujące powiat, pozostali uczestnicy  otrzymali 

symboliczne nagrody. 

Nagrody w etapie powiatowym Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym ufundował Powiat 

Łęczyński. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów podczas etapu wojewódzkiego. 

22 XII 2011. Jasełka w ZSG 

W tym roku jasełka przygotowali uczniowie koła teatralnego 

wraz z nauczycielką języka polskiego Marzeną Golan. 

Przedstawienie zaczęło się... od Adama i Ewy, których Bóg 

uczynił na swój obraz i podobieństwo, później pojawił się 

szatan. Zanim Aniołowie ogłosili Dobrą Nowinę o Bożym 

Narodzeniu człowiek poddany był szczególnemu działaniu 

złych mocy. Na scenie pojawiły się diabły, które prześcigały się 

w przeróżnych pomysłach na wprowadzenie chaosu w życie 

człowieka.  

Na szkolne uroczystości przybyła Małgorzata Kolary-Woźniak, Naczelnik Wydziału Funduszy 

Europejskich, która życzyła uczniom i nauczycielom, by te święta Bożego Narodzenia, były czasem 

radosnego spotkania w rodzinnym gronie. Wyraziła również podziw, dla twórczej aktywności 

młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Górniczych. - Święta są tym dniem szczególnym, w którym 

wszyscy przeżywamy radość ze wspólnego spotkania  - mówił dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha - 

życzył by tegoroczne były czasem refleksji, odpoczynku i szczególnego zgłębiania tajemnicy Bożego 

Narodzenia. Ks. Tomasz Konstanciuk poprowadził modlitwę w intencji tych wszystkich, których 

zabraknie przy wigilijnym stole, powierzył również na czas Świąt i całego przyszłego roku wszystkich 

uczniów i pracowników oświaty. 

Po tych życzeniach uczniowie roznieśli opłatki dla nauczycieli i uczniów, którzy łamiąc się białym 

chlebem składali sobie najlepsze życzenia. 

10 I 2012. „Zdążyć przed Panem Bogiem”   

10 stycznia 2012 r. uczniowie klas czwartych ZSG spotkali się 

z aktorami Agencji Artystycznej „Joanna” z Kielc, którzy 

zaprezentowali spektakl teatralny pt. Zdążyć przed Panem 

Bogiem, będący adaptacją sceniczną książki Hanny Kral. 

Jest to wywiad - reportaż, którego główny bohater Marek 

Edelmann, były z-ca komendanta ŻOB-u (Żydowskiej 

Organizacji Bojowej), po wojnie lekarz opowiada o tragicznych wydarzeniach rozgrywających się za 

murami żydowskiego getta, często przekraczających granice ludzkiej wytrzymałości i wyobraźni. 

- To po prostu zdarzyło się, choć trudno uwierzyć, w ludzkim świecie. Naszym świecie. I to wcale nie 

tak dawno... Jeszcze płaczą przez sen świadkowie, albo jak kamienie milczą. I to był właśnie 

ostateczny argument bym podjął się inscenizacji tej książki. A poza tym zawsze imponowało mi, jak 

ludzie z takim bagażem śmierci jak Edelmann potrafią być najgorętszymi orędownika mi życia. To jest 

fenomen... - mówił o spektaklu reżyser Marek Tercz. 

W role głównych bohaterów wcielili się Janusz Świerczyński jako Marek Edelmann i Barbara Cieślik 

jako Hanna Krall. Doskonała gra aktorów oraz przejmująca oprawa muzyczna i bardzo uboga 

scenografia sprawiły, że uczniowie w ogromnym skupieniu i z powagą obejrzeli ten godzinny 



spektakl. Z pewnością będzie im pomocny podczas omawiania lektury na lekcjach języka polskiego, 

a także dobrym przygotowaniem do czekającej ich w tym roku matury. 

10 I 2012. XVI Zimowy Festiwal Teatralny  

”Hej Kolęda, Kolęda”  

W Centrum Kultury w Łęcznej 10 stycznia 2012 r. już po raz 

szesnasty odbył się Zimowy Festiwal Teatralny, którego 

organizatorami było CK w Łęcznej oraz Starostwo Powiatowe 

w Łęcznej. Celem festiwalu jest przypomnienie tradycji 

wystawiania jasełek, śpiewania kolęd czy chodzenia z szopką. 

Dzieci i młodzież poprzez uczestnictwo i zaangażowanie w 

tworzenie przedstawień nie tylko kultywują tę piękną staropolską tradycję świąteczną, ale także 

poszukują nowych przykładów sposobów wyrazu tradycji związanych ze świętami Bożego 

Narodzenia i przekładają je na teatralne środki wyrazu. 

W tym roku uczniowie ZSG w Łęcznej po raz pierwszy uczestniczyli w Festiwalu Teatralnym. 

Podczas przeglądu spektakle bożonarodzeniowe zaprezentowało 11 grup teatralnych. Grupa ”Liberum 

veto” z ZSG przedstawiła widowisko”Narodził się Jezus”. Młodzi aktorzy poprzez opowiedzianą 

historię chcieli przypomnieć sens narodzenia Jezusa. Spektakl w wykonaniu „Liberum veto” to 

połączenie pantomimy opowiadającej o stworzeniu świata i człowieka ze złem oraz sceny z szopki 

betlejemskiej. To narodzenie Jezusa stało się wybawieniem dla człowieka wciąż kuszonego przez 

grzechy świata współczesnego. Widowisko kończy zwycięski taniec Boga z człowiekiem. Grupa za 

przedstawiony spektakl została nagrodzona owacjami na stojąco oraz Pucharem XI Zimowego 

Festiwalu Teatralnego”Hej, Kolęda, Kolęda”, który ufundowało Starostwo Powiatowe. 

11 I 2012. Supermistrz ortografii 

W Zespole Szkół Górniczych odbył się II etap VIII 

Ogólnopolskiego Konkursu” z ortografią na co dzień”. Do 

tegoż etapu zakwalifikowało się dwóch uczniów: Dawid 

Kowalski z kl. Im oraz Damian Fiodor z kl. Id.  

Uczestnicy stanęli przed trudnym zadaniem: musieli 

przeredagować tekst tak, aby spełniał kryteria poprawności 

ortograficznej i interpunkcyjnej. Kłopotów mogły 

przysporzyć chociażby wyrażenia takie jak: chimeryczny chuderlak w hipochondrii czy rzężący rzęch 

marki Romet. 

19 I 2012. Nasi uczniowie wywalczyli indeksy  

na Politechnikę Śląską 

Reprezentacja Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej w 

składzie: Robert Kwiatkowski kl. IVa i Marcin Lipczak kl. 

IVa w dniu 19 stycznia 2012 r. wzięli udział w II 

Ogólnopolskiej 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 środę 18 

stycznia, aby dotrzeć na czas i jeszcze wypocząć przed startem. Nocleg w luksusowym hotelu „Adria” 

w Bieruniu zapewnili organizatorzy na koszt KWK ”Piast”, która jest patronem szkoły organizującej 

olimpiadę. Zmagania rozpoczęły się w czwartek o godz. 9.00. Uczestnicy mieli za zadanie w czasie 45 

min. rozwiązać test składający się z 90 pytań. Czasu było mało. 

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

drużyn obserwowało pracę uczestników z podium w auli szkolnej. Poziom drużyn był jak zwykle 

wysoki. Uczestnicy pisali testy indywidualne, ale suma punktów obu członków drużyny decydowała 



o zakwalifikowaniu się do finału. Solidna praca naszych uczniów, których przygotowywali 

nauczyciele przedmiotów zawodowych przyniosła owoce. 

Robert i Marcin zdobyli 171 punktów na 180 możliwych i przeszli do III etapu olimpiady. 

Nieznacznie lepiej wypadły tylko dwie drużyny (zdobyły 172 i 173 punkty). 

Czwartoklasiści mają już tytuły finalistów tej ogólnopolskiej olimpiady. Dzięki temu będą zwolnieni 

z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Poza tym mają już indeksy na 

studia stacjonarne Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej (warunkiem jest zdanie 

matury). 

Finał już za trzy miesiące - 19 kwietnia 1912 r., gdzie obok drużyn z Rybnika, Pawłowic, Bierunia, 

Jastrzębia Zdroju i Brzeszcza nasi będą walczyć o tytuł laureata, co nie będzie łatwe. Życzymy im 

wytrwałości w przygotowaniach do finału i powodzenia. 

19 I 2012. Półfinał XXXVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej 

W czwartek 19 stycznia 2012 r. w murach I LO im. 

Stanisława Staszica odbył się półfinał Olimpiady Wiedzy 

Technicznej (grupa elektryczno - elektroniczna). Naszą 

szkołę reprezentował Ernest Stopa z kl. III d Technikum 

Elektrycznego, którego przygotowywali nauczyciele 

przedmiotów zawodowych: Anita Golec i Paweł Duda. 

Część pierwsza olimpiady obejmowała zadania z 

optymalizacji lub informatyki i trwała 1,5 godz., natomiast po przerwie obiadowej odbyła się trwająca 

trzy godziny druga część z zadaniami elektryczno - elektronicznymi. 

Mamy nadzieję, że naszemu reprezentantowi, również tym razem się powiodło i zakwalifikuje się do 

finału. Czego mu wszyscy życzymy. 

21 I 2012. Studniówka 2012 

Uczniowie klas czwartych Technikum Górniczego ZSG w 

Łęcznej sobotnio - niedzielną noc spędzili na swoim 

pierwszym, dorosłym balu. Za sto dni czeka ich nie tylko 

egzamin maturalny, ale i zawodowy. To jednak dopiero 

przed nimi. W sobotę bawili się do białego rana. 

W części oficjalnej przedstawiciel społeczności uczniowskiej 

Michał Arciszewski powitał przybyłych na bal gości. Podziękował w pierwszej kolejności 

wychowawcom: Wiesławie Misztal wychowawcy kl. IVb, Marii Jarmuł-Snopek wychowawcy kl. IVa 

i Marcie Sochan wychowawcy kl. IVc, nauczycielom za trud włożony w ich edukację. Udanej zabawy 

i powodzenia na egzaminach życzył uczniom dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha: Do matury pozostało 

sto dni, ale my znamy się dużo dłużej, pamiętam jak przyszliście do tej szkoły cztery lata temu. Myślę, 

że nasze wysiłki coś jednak wam dały, i że za te sto dni zdacie egzamin maturalny w stu procentach i z 

dobrym wynikiem, podobnie egzamin zawodowy. Tego wam życzę. Starosta Łęczyński Adam Niwiński 

życząc dobrej zabawy powiedział: Na tym studniówkowym wieczorze niech króluje muzyka, taniec 

i dobry humor. 

Ta wyjątkowa noc rozpoczęła się wspaniale zatańczonym polonezem. Młodzież jak przystało na 

pierwszy bal w swoim życiu prezentowała się niezwykle szykownie. Dziewczęta wystąpiły 

w pięknych modnych kreacjach, a chłopcy w dobrze dobranych garniturach. Wyglądali świetnie, 

wzbudzając podziw u przybyłych na bal gości. Chłopcy z wielkim przejęciem poprowadzili swoje 

piękne partnerki. Następnie rozpoczął się bal. Stoły suto zastawione wykwintnymi potrawami oraz 

palące się świece dodawały uroku stylowym wnętrzom Zajazdu Drob w Urszulinie. 



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. 

25 I 2012. Iwona Czech Belfrem Roku 2011 

- Z Lublina i Łęcznej pochodzą najlepsi nauczyciele w 

naszym regionie - napisał Dziennik Wschodni, z inicjatywy 

którego odbył się plebiscyt na Belfra Roku 2011. 

W środę 25 stycznia 2012 r. podczas uroczystej gali w 

lubelskim Trybunale Koronnym, rozstrzygnięta została druga 

edycja plebiscytu Belfer Roku 2011. Spośród 39 

zgłoszonych kandydatur w głosowaniu sms-owym wybrani 

zostali najpopularniejsi nauczyciele w czterech kategoriach: nauczyciel przedszkolny, szkoły 

podstawowej, gimnazjum oraz szkoły średniej. Głosowanie trwało od 17 listopada 2011 r. do 19 

stycznia 2012 r. 

W kategorii szkoły średniej najwięcej głosów otrzymała Iwona Czech z Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej, nauczycielka matematyki. W tej uroczystej chwili nagrodzonym nauczycielom 

towarzyszyli dyrektorzy szkół i osoby najbliższe. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali z rąk 

Lubelskiego Kuratora Oświaty i zastępcy redaktora naczelnego Dziennika Wschodniego, wspaniale 

prezentujące się statuetki nauczycielskiego Oskara. 

- Udział w plebiscycie „Belfer Roku” jest szczególnym świadectwem 

wychowawczych kompetencji; to sami uczniowie i ich rodzice poprzez 

głosowanie wskazali na nauczyciela, który jest wzorem dla swoich 

podopiecznych, interesuje się nimi, obdarza zaufaniem i cieszy ich 

sympatią - mówił Krzysztof Babisz, Lubelski Kurator Oświaty. 

Patronat honorowy nad plebiscytem objęli m.in.: Lubelski Kurator Oświaty, 

Prezydent Lublina, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa 

Lubelskiego. - Gratuluję Pani Iwonie Czech tak zaszczytnego wyróżnienia. 

Cieszę się, że mamy w placówce docenianego przez społeczność uczniowską 

nauczyciela. Sukces Pani Iwony jest również sukcesem Zespołu Szkół 

Górniczych! - powiedział ucieszony z wyników plebiscytu dyrektor 

Arkadiusz Marucha. 

Tegoroczny plebiscyt pokazał, że w łęczyńskich szkołach pracują nauczyciele doceniani przez 

uczniów i ich rodziców. Obok Iwony Czech statuetkę otrzymała również Barbara Janowska, 

nauczycielka z SP nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej. 

13 II 2012. Wyniki konkursu ortograficznego 

13 lutego poznaliśmy wyniki II etapu Ogólnopolskiego 

Konkursu Polonijnego „Z ortografią na co dzień”. Celem 

konkursu jest jak określa organizator - Centrum Edukacji 

Humanistycznej „Logos”, propagowanie kultury języka 

polskiego wśród dzieci i młodzieży oraz wyrabianie w 

uczniach nawyku językowej dociekliwości poznawczej. 

Konkurs podzielony jest na trzy etapy: I etap odbył się 24 

października, przystąpiło do niego pięciu uczniów Zespołu Szkół Górniczych: Dawid Kowalski Im, 

Patrycja Romańczuk Ic, Krzysztof Kuśmierz Id, Filip Chomik Id oraz Damian Fiodor Id. Zadaniem 

uczestników było rozwiązanie testu składającego się z piętnastu zadań. Pytania mogły przysporzyć 

wiele trudności jak chociażby poprawny zapis zdania: Słyszałem, że Kogiel-mogiel jest dobrym 

lekarstwem przeciwgrypowym. 



Warunkiem zakwalifikowania się do II etapu było uzyskanie 75 proc. punktów. Kryterium to spełniło 

dwóch uczniów: Damian Fiodor Id uzyskał 28/30 punktów oraz Dawid Kowalski Im - 24/30 punktów. 

Oni też 11 stycznia 2012 r. zmierzyli się z przeredagowaniem tekstu tak, aby spełniał on kryteria 

poprawności ortograficzno - interpunkcyjnej. W II etapie poprzeczka została podniesiona znacznie 

wyżej - zdobycie 95 proc. punktów gwarantowało uczestnictwo w finale, który odbędzie się w 

Państwowej Akademii Nauk. Wyniki naszych uczniów, uwzględniając poziom trudności testu 

konkursowego były bardzo wysokie: Damian Fiodor uzyskał 25 pkt. na 30 możliwych. Dawid 

Kowalski zdobył aż 27 pkt. Tylko jeden punkt dzielił go od zakwalifikowania się do finału! 

Organizatorzy docenili jednak wysoką liczbę punktów uzyskanych przez Dawida, przyznając mu 

wyróżnienie w postaci dyplomu oraz nagrody. Serdecznie gratulujemy szkolnemu mistrzowi 

ortografii! 

16 II 2012. We are the champions! 

16 lutego 2012 r. w Zespole Szkół Górniczych miała 

miejsce szczególna uroczystość. Władze Powiatu 

Łęczyńskiego Starosta Adam Niwiński, Wicestarosta 

Kazimierz Budka, członek Zarządu Powiatu Zbigniew 

Rutkowski, dyrekcja szkoły oraz uczniowie mieli okazję 

pogratulować Pani Iwonie Czech zwycięstwa w plebiscycie 

Dziennika Wschodniego Belfer Roku 2011.   

Ideą Plebiscytu jest zaprezentowanie nauczycieli, którzy mogą być wzorem dla innych, nieustannie 

podnoszą swoje umiejętności, mają doskonałe relacje z uczniami, są cenionymi pedagogami. 

Przesłaniem plebiscytu „Belfer Roku” jest wyłonienie najbardziej wartościowego, twórczego 

i zarazem znakomicie wykwalifikowanego nauczyciela. Oprócz wyłonienia najlepszego nauczyciela, 

ideą konkursu jest budowanie także prestiżu tego niełatwego i wymagającego ogromnej 

odpowiedzialności zawodu oraz szkoły w murach, której ceniony pedagog pracuje. 

Wyniki głosowania na Belfra Roku 2011 potwierdziły, że Pani Iwona, nauczyciel matematyki posiada 

cechy, które znajdują uznanie zarówno wśród uczniów, rodziców jak i współpracowników. Jest ona 

osobą dla której bycie nauczycielem to nie tylko zawód, ale też misja. Czwartkowa uroczystość była 

okazją do podziękowania za trud i zaangażowanie włożone w edukację młodzieży. 

Laureatka oraz zgromadzeni goście obejrzeli film z wręczenia jej nauczycielskiego Oskara, który 

nagrany został podczas finałowej gali w dniu 25 stycznia w Trybunale Koronnym. 

Starosta Łęczyński złożył gratulacje Pani Iwonie Czech oraz podziękował za pełną poświęcenia pracę 

z młodzieżą w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej, która jest świadectwem wysokich kompetencji 

wychowawczych. Gratulacje złożył również dyrektor, zaproszeni goście oraz uczniowie. 

Na zakończenie zabrzmiała znana wszystkich piosenka Quinu We are the champions! 

21-22 II 2012. Szkoła górnicza na Targach Edukacyjnych „EDUKACJA 2012” w Lublinie 

W dniach 21-22 lutego 2012 r. w halach targowych w 

Lublinie odbyły się VIII Targi Edukacyjne. Swoją ofertę 

prezentowały szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe 

oraz firmy z branży edukacyjnej, łącznie ponad 100 

wystawców. 

Współorganizatorem targów był Wydział Oświaty i 

Wychowania Urzędu Miasta Lublin, natomiast patronat 

honorowy objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Lubelskie Kuratorium Oświaty, Marszałek 

Województwa Lubelskiego oraz Prezydent Miasta Lublin. 



Na Targach Edukacyjnych, jedynych po tej stronie Wisły, nie mogło zabraknąć Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej, który już po raz czwarty uczestniczy w tej formie promocji. Stoisko w 

barwach górniczych zielono-czarnych prezentowało się dostojnie, a uwagę przykuwali uczniowie 

ubrani w górnicze stroje galowe. Pierwszego dnia targów do podjęcia nauki w szkole górniczej 

zachęcali: Ilona Grochowska, Grzegorz Gil i Karol Styś. Kolejnego dnia ofertę edukacyjną naszej 

szkoły prezentowali: Mariola Huszaluk, Rafał Grzesiuk oraz Damian Stempel. W Targach 

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

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

Wydziału Oświaty i Wychowania UM w Lublinie Panią Ewę Dumkiewicz- Sprawkę. Z rąk dyrektora 

otrzymała ona pakiet promujący ZSG w Łęcznej. 

Odwiedzający stoisko Zespołu Szkół Górniczych mieli możliwość obejrzenia prezentacji 

multimedialnej przedstawiającej różne momenty z życia szkoły, porozmawiania z uczniami. 

Potencjalni kandydaci najczęściej pytali ozasady rekrutacji, sposób realizacji zajęć i praktykę 

zawodową. Reprezentujący ZSG uczniowie podkreślali, że niewątpliwym atutem naszej szkoły jest 

ciekawy i poszukiwany na rynku pracy zawód, gwarantujący stabilizację finansową. 

1 III 2012. „Liberum veto” na promocji Studiów 

Łęczyńskich  

Uczniowie z grupy teatralnej Liberum veto z Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej zostali poproszeni przez Naczelnik 

Wydziału Promocji Powiatu, Małgorzatę Kolary - Woźniak 

do udziału w przygotowaniu promocji kolejnego 

tomu Studiów Łęczyńskich. Nasi uczniowie przez ponad dwa 

tygodnie pod okiem nauczycielki języka polskiego, Marzeny 

Golan, prowadzili próby, by wypaść jak najlepiej. I udało się, 

zostali nagrodzeni wielkimi brawami. Spektakl zrobił ogromne wrażenie także na autorach dzieła 

naukowego. 

Promocja odbyła się w Centrum Zarządzania Siecią w Łęcznej. W spotkaniu uczestniczyli autorzy 

publikacji: prof. Anna Sochacka - Przewodniczące Rady Redakcyjnej Studiów Łęczyńskich, prof. 

Robert Litwiński - Dyrektor Instytutu Historii UMCS w Lublinie, prof. Janusz Łosowski, dr Ewa 

Leśniewska, Piotr Winiarski, Monika Bogusz. Gośćmi specjalnymi spotkania byli państwo 

Lachertowie - potomkowie jednego z bohaterów Studiów, właściciela majątku w Ciechankach.  

Przybyli także przedstawiciele władz z terenu powiatu i jego okolic oraz zaproszeni goście. 

- Założeniem Starostwa jako wydawcy było wydanie publikacji stanowiącej wizytówkę historyczną 

regionu oraz wiarygodne, dobrze przygotowane źródło informacji o jego dziejach - mówił Starosta 

Łęczyński Adam Niwiński.   

Goście obejrzeli prezentację przedstawiającą zawartość dzieła. 

Wizualizacja przeplatana była występami uczniów z Zespołu 

Szkół im. Simona Bolivara w Milejowie oraz z Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem. Spotkanie 

zakończyło się występem grupy teatralnej Liberum veto. 

Scenariusz spektaklu pt. Biała suknia oparty został na dwóch 

opowiadaniach Marii Kieres-Kramek: Legenda w Łęcznej 

oraz Biała suknia. Fabuła przedstawienia opowiadała o tradycji 

zaślubin na tle przemian społeczno obyczajowych. Pierwsza scena ukazywała losy Jagusi, która 

zgodnie z wolą ojca wyszła za starszego od niej Stefana. Szczęście według tradycji łęczyńskiej 

gwarantowała dobra wola rodziców oraz narzeczonego. Kolejni bohaterowie to wdowa, córka Zosia 

i jej narzeczony Antoś Szczerbaty. Scenka pokazywała, że podstępne zamiary wdowy i narzeczonego 

nie dały szczęścia młodym. Spektakl kończyła scena współczesna: zbuntowana młoda Agata nie chce 

założyć welonu, ponieważ uważa za hipokryzję gest, w sytuacji, gdy panna młoda straciła wianuszek. 



Wszystkie historie łączyła osoba ducha-narratora, który kolejno ożywiał aktorów poszczególnych 

scenek. Zarówno gra aktorów jak i pomysłowa scenografia zrobiły wrażenie na oglądających. 

Uczniowie otrzymali gromkie brawa, a także liczne gratulacje i wyrazy uznania. Każdy z młodych 

aktorów otrzymał egzemplarz Studiów Łęczyńskich. Prof. Janusz Łosowski wpisując dedykację do 

egzemplarza przeznaczonego dla biblioteki ZSG, dziękował za wspaniale przygotowane 

przedstawienie jak i trafne ujęcie tematu. 

W spektaklu udział wzięli: Magdalena Jasielska Ic, Ilona Grochowska Ic, Mariola Huszaluk Ic, Agata 

Kowalczyk Ic, Patrycja Romańczuk Ic, Damian Walkowski Ic, Damian Roślik Id, Norbert 

Czarnomysy Id, Jakub Jasielski IIId, Kamil Obroślak IIa, Grzegorz Gil IIa, Sebastian Głowniak IVa. 

20 II 2012 III. Targi Edukacyjne – „Zainwestuj w przyszłość”   

Po raz trzeci odbyły się łęczyńskie targi edukacyjne, których 

organizatorem jest Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Łęcznej 

oraz Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. W  

budynku szkoły przy ul. Bogdanowicza 9 tegoroczni absolwenci 

szkół ponadgimnazjalnych mieli możliwość zapoznania się 

z ofertą edukacyjną uczelni wyższych oraz szkół policealnych 

z terenu województwa lubelskiego. 

Uroczyste otwarcie targów odbyło się w obecności władz miasta 

i powiatu, które następnie odwiedzali stoiska wystawców. Podczas targów zaprezentowały się m.in.: 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej, Politechnika Lubelska, Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza, Akademia 

Wychowania Fizycznego w Warszawie - Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej 

Podlaskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 

Wydział Zamiejscowy w Chełmie. 

Swoje stoiska miały również inne szkoły: Zespół Szkół 

Rzemiosła i przedsiębiorczości w Lublinie, 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 oraz Wydawnictwo Nowa Era. 

Ciekawym elementem targów, cieszącym się dużym zainteresowaniem odwiedzających były pokazy 

karate, samoobrony oraz ratownictwa medycznego. Do nauki w Zespole Szkół Górniczych zachęcali 

odwiedzających: Puzio Andrzej z kl. IId i Daniel Wiechnik z kl. IIIb. 

22 II 2012. IX Konkurs „Młody chemik”   

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się IX 

edycja Konkursu „Młody chemik” dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu Łęczyńskiego. Celem 

konkursu było rozwijanie zainteresowań uczniów naukami 

chemicznymi, podkreślenie znaczenia wiedzy chemicznej 

w życiu codziennym i działalności człowieka oraz 

zrozumienia wpływu substancji chemicznych na 

środowisko naturalne człowieka - powietrze, wodę i glebę. 

W konkursie wzięło udział 24 uczniów, którzy mieli za zadanie w ciągu 60 minut odpowiedzieć na 21 

pytań testowych i cztery otwarte. 

Laureaci tegorocznego konkursu: 

I miejsce: Sylwia Jaszuk - Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej 



I miejsce: Ernest Stopa - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

II miejsce: Przemysław Jasina, Adam Osiecki - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

II miejsce: Kamil Borowski - Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej 

III miejsce: Dawid Kowalski - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

III miejsce: Piotr Zeiliński - Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej 

Wyróżnienia otrzymali: Łukasz Wac - Zespół Szkół im. Simona Bolivara w Milejowie, Agnieszka 

Wawrzszczak - Zespół Szkół im. Kóla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Beata Sidor - Zespół 

Szkół nr 1 w Łęcznej, Kacper Szymanek, Adam Osiecki i Adam Wysocki - Zespół Szkół Górniczych 

w Łęcznej. 

Nagrody i wyróżnienia wręczał Kazimierz Budka Wicestarosta Łęczyński oraz Arkadiusz Marucha 

Dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej - tegoroczny organizator konkursu  - dziękuje sponsorom za 

ufundowanie nagród. Darczyńcy to: 

Lech Pocheć - Ośrodek Szkolenia Kierowców "Pionier" w Łęcznej 

Zbigniew Urbankiewicz - Bank Spółdzielczy w Łęcznej 

Tomasz Kwiatkowski - Księgarnia w Łęcznej 

Robert Jarszak i Alicja Jarszak - Łęczyńskie Centrum Samoobrony KRAV MAGA 

Janusz Krasucki - ORION 

Dariusz Stepnowski - IMPEXGEO 

22 III 2012. Promocja naszej szkoły 

22 marca w Gimnazjum w Cycowie odbyła się Giełda Szkół 

Ponadgimnazjalnych Cyców 2012. Na giełdzie ofertę 

edukacyjną zaprezentowało 12 szkół m.in. z Lublina, Chełma, 

Łęcznej, Świdnika, Ostrowa, Puchaczowa, Kijan, Ludwina. 

Nie zabrakło tam także przedstawicieli Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej. Reprezentanci szkół 

ponadgimnazjalnych starali się zachęcić do podjęcia nauki 

oraz przedstawić najważniejsze atuty ich szkół. Szkoły starały się w sposób ciekawy i przyciągający 

uwagę zachęcić do poznania kierunków w jakich kształcą, stąd też na hali pojawili się uczniowie 

w mundurach oraz ekipa ratowników medycznych. 

Informacje o szkole, jej sukcesach, proponowanych profilach klas, kryteriach przyjęć oraz zajęciach 

pozalekcyjnych przekazywali zainteresowanym gimnazjalistom: Grzegorz Gil oraz Rafał Grzesiuk 

z kl. IIa wraz z nauczycielką języka polskiego, Marzeną Golan. 

16 III 2012. Pomyśl logicznie 

W Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, po 

raz czwarty odbył się II etap konkursu matematycznego 

„Pomyśl logicznie” skierowany do uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest upowszechnianie 

wiedzy oraz rozbudzanie zainteresowań matematycznych. 

Koordynatorami konkursu są nauczycielki matematyki: Iwona 

Czech z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej i Kinga 

Suprowicz z Zespołu Szkół nr 2 w Milejowie. Naszą szkołę 

reprezentowała grupa uczniów w składzie: Mateusz 

Żelaznowski IIa, Michał Główka IVb i Dawid Kowalski Im, Dawid Skoczylas IIb, Arkadiusz 

Onieszczuk IVb. 

Zespołowo:  

I miejsce wywalczyli reprezentanci Zespółu Szkół nr 2 w Milejowie,  

II miejsce - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, 



III miejsce - Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej 

Indywidualnie: 

V miejsce - Mateusz Żelaznowski z ZSG w Łęcznej 

Zwycięzcom nagrody wręczał Wicestarosta Kazimierz Budka. 

21 III 2012. Zespół Szkół Górniczych docenia najlepszych uczniów 

Pierwszy dzień wiosny powszechnie kojarzony jest z dniem wagarowicza, uczniom Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej będzie się od tego roku kojarzył z nagrodami za naukę. 21 marca 2012 r. w sali 

im. prof. J. Samsonowicza odbyła się uroczystość wręczenia nagród i stypendiów uczniom, którzy 

osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i sporcie. 

Nagrodzonych zostało dwudziestu ośmiu uczniów, którzy za I 

semestr uzyskali średnią powyżej 4,0. Sukces nigdy nie 

przychodzi sam, każdy może go osiągnąć jeśli tylko chce, ma 

swój cel, marzenie i wizję swojej przyszłości. Dla uczniów 

miernikiem sukcesu była osiągnięta przez nich wysoka 

średnia ocen. 

Dyrekcja i grono pedagogiczne doceniając pracowitość i 

wytrwałość uczniów co roku przyznaje stypendia za wyniki w 

nauce. W tym roku dr inż. Jerzy Kicki z Akademii Górniczo - 

Hutniczej w Krakowie ufundował nagrody rzeczowe dla pięciu najlepszych uczniów. Nagrody 

rzeczowe ufundowała również Rada Rodziców, pozostałe zakupione zostały ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Jak powiedział Wicestarosta Kazimierz Budka: W dzisiejszych czasach opłaca się uczyć, kiedyś za 

bardzo dobre wyniki w nauce dostawało się tylko świadectwo z czerwonym paskiem i nagrody 

książkowe. Zespół Szkół Górniczych doceniając zaangażowanie i wkład w naukę postanowił w sposób 

szczególny nagrodzić najlepszych uczniów. Otrzymali oni m.in. notebooka, tablet, ramkę cyfrową, 

czytnik e-book, plecaki, pendrivy, książki, szkolne gadżety oraz stypendia w wysokości od 115-150 zł. 

Stypendia oraz cenne nagrody rzeczowe z rąk Dyrektora Arkadiusza Maruchy, Wicestarosty 

Kazimierza Budki oraz dr. Jerzego Kickiego otrzymali: 

Ernest Stopa kl. III d  - śr. 5,53 

Dawid Kowalski kl. Im - śr. 5,31 

Bartłomiej Kot kl. IVc - śr. 4,75 

Marcin Lipczak kl. IVa - śr. 4,63 

Sikora Maciej kl. Ia - śr. 4,60 

Pozostali uczniowie otrzymali stypendia i szkolne gadżety: 

Damian Szafranek kl. IVc, Grzegorz Gil kl. IIa, Robert Kwiatkowski kl. IVa, Adam Osiecki kl. IId, 

Jakub Wysocki kl. IIc, Grzegorz Blicharz kl.Id, Adam Brytan kl. IVa, Adrian Wołos kl. Id, Piotr 

Staniak kl. Ib, Robert Steć kl. Id, Kamil Świrski kl. IIId, Karol Styś kl. IIa, Patryk Zabłotny kl. IIa, 

Jarosław Dobosz kl.  IVa, Damian Oraczewski kl. IIId, Mateusz Podgornow kl. IIIa, Dawid Skoczylas 

kl. IIId, Dawid Trębacz kl. IIIb, Mateusz Żelaznowski kl. IIa, Andrzej Kozieł kl. Id, Przemysław 

Jasina kl. IId. 

Za szczególne osiągnięcia w sporcie nagrody otrzymali: 

Grzegorz Gil kl. IIa, Marcin Sieniec kl. IIa, Marcin 

Kędzierski kl. IIIb. 

Dr inż. Jerzy Kicki, składając nagrodzonym uczniom 

gratulacje, powiedział: Macie ogromne szczęście, że szkoła 

funkcjonuje w pobliżu kopalni, która jest najlepszą kopalnią 

w Polsce. Einstein uważał, że największą siłą w działaniu 



człowieka jest siła entuzjazmu. A ja uzupełnię to moim powiedzeniem, którym też należy się w życiu 

kierować, mianowicie, że nie ma w życiu rzeczy niemożliwych są tylko takie, które wymagają dużo 

pracy, takie, które wymagają bardzo dużo pracy lub bardzo, bardzo, dużo pracy. (...) Uważam, 

że jesteście tutaj naprawdę dobrze kształceni i wszystko co najlepsze jest przed wami. Życzę wszystkim, 

również gronu pedagogicznemu, sukcesów i spełnienia marzeń oraz planów zarówno bliższych jak 

i dalszych. Dziękuję za miłą atmosferę jaką tworzycie spotykając się ze mną. 

Uroczystość wręczenia nagród uświetnił koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Magdaleny 

Jasielskiej, Marioli Huszaluk z kl. Ic oraz Norberta Czarnomysego z kl. Id. A następnie spektakl 

pt. „Biała suknia” w wykonaniu szkolnego teatru „Liberum veto” pod kierunkiem nauczycielki 

j. polskiego Marzeny Golan. 

Na zakończenie pierwszego dnia wiosny odbył się emocjonujący mecz siatkówki - nauczyciele kontra 

uczniowie. Wyniku nie podajemy, gdyż zwycięzca jest 

oczywisty. 

4 IV 2012. Zmartwychwstał Pan! - Wielkanoc w ZSG 

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się 

uroczystość poświęcona zbliżającym się Świętom 

Wielkanocnym. O sensie Zmartwychwstania Chrystusa 

mówił ks. Paweł Grzebalski, który na początku 

poprowadził wspólną modlitwę. Inscenizację pasji Jezusa 

przygotowała szkolna grupa teatralna „Liberum veto”. 

Przedstawienie pasyjne ukazywało, w jaki sposób współcześnie krzyżujemy  Zbawiciela. Trzy sceny 

misterium poświęcone były kolejnym etapom zbawienia człowieka. Najpierw mękę Jezusa, który niósł 

Swój krzyż i upadał pod nim. Następna scena to ukrzyżowanie, widzowie ujrzeli ukrzyżowanego 

Jezusa, a u stóp krzyża zgromadzonych przedstawicieli różnych klas i stanów. Patrząc na ostanie 

chwile życia Chrystusa, do którego śmierci się przyczynili, zastanawiali się nad sensem śmierci. Pada 

stwierdzenia, że śmierć jest przejmująca i budzi grozę. Kolejną refleksją była myśl o możliwości 

śmierci każdego człowieka w samotności, w opuszczeniu, bez żadnej nadziei. Jednak kolejne 

odsłonięcie kurtyny przypomniało o nadziei, którą daje ludziom Bóg. Na scenie stał Zmartwychwstały 

Pan, a otaczający go ludzie prosili: Zmartwychwstań w nas. Na zakończenie młodzież zaśpiewała 

radosną pieśń Zmartwychwstał Pan. 

- Chciałbym zacytować bł. Jana Pawła II, który w jednej 

z homilii świątecznych powiedział: To zwycięstwo, które 

Chrystus odniósł jest dla nas równocześnie wezwaniem, 

ażebyśmy nigdy nie utracili wiary oraz nadziei na 

zwycięstwo dobra nad złem. Moi drodzy, w tym duchu 

chciałbym wam życzyć, aby te święta były także waszym 

zwycięstwem nad otaczającym nas złem - mówił dyrektor 

Arkadiusz Marucha. Złożył życzenia świąteczne uczniom 

ZSG, a także prosił, aby przekazali je do swych domów. 

Na zakończeni głos zabrał Sekretarz Powiatu, Kazimierz Radko: - Jesteście bardzo zwartą 

społecznością co dało się zauważyć jak oklaskiwaliście swoich kolegów, którzy zainscenizowali nam w 

dużym skrócie całą Pasję. Życzę wam, abyście ten charakter utrzymali. Związane to też jest z waszą 

pracą, zjazdami na dół, tam też jeden na drugiego musi liczyć. Na nadchodzące święta dla dyrekcji 

szkoły, dla nauczycieli i całej młodzieży w imieniu Starosty i swoim własnym życzę wszystkiego co 

najlepsze, aby te święta minęły we wzajemnym zaufaniu i cieple rodzinnym, a po świętach, abyście 

przystąpili dalej do pracy z nowym zapasem sił. 

 



18 IV 2012. Makbet według Mądzika 

W czwartek młodzież z klasy Ic oraz ze Szkolnej Grupy 

Teatralnej „Liberum veto” z Zespołu Szkół Górniczch w 

Łęcznej, uczestniczyła w niecodziennym wydarzeniu, w 

spektaklu wyreżyserowanym przez jednego 

z najciekawszych twórców teatru plastycznego w Europie 

- prof. Leszka Mądzika. Sztuka wystawiona była w 

Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. 

Spektakl rozpoczął się już od wejścia na główny hol teatru, tutaj w ciemnych korytarzach zamknięte w 

klatkach wiedźmy rzucały zaklęcia, zapowiadając przyszłe losy Makbeta. Z holu wiedźm widzowie 

weszli na skąpo oświetloną salę. Sztuka była utrzymana w konwencji światła i cienia, czerni i bieli tu 

i ówdzie ”przełamywanej” krwawą czerwienią - taka wizja plastyczna reżysera robiła ogromne 

wrażenie. - Tak już jest w moim teatrze, że czerń jest 

blejtramem, światło pędzlem, którym maluję obrazy. Zderzam 

słowo i aktora   obrazem - mówił prof. Mądzik. 

Z wielkiego, pięcioaktowego dramatu prof. Leszek Mądzik 

zrobił przedstawienie trwające około 70. minut. Mistrz nie 

tylko precyzyjnie opowiedział historię Makbeta, ale także 

zachował ducha sztuki. Przesłanie finału było niezwykle 

przejrzyste. Makbet nie zginął z ręki Makdufa, ale został 

zmiażdżony przez dwie ściany najeżone czerwonymi kolcami 

- symbolika ta była wymowna i zrozumiała. 

Zaskakujące było to, że nikt z wykonawców nie wyszedł na scenę, a publiczność klaszcząc niepewnie 

w końcu opuściła teatr. 

Na zakończenie można powiedzieć tylko jedno - to był mistrzowski spektakl! Organizatorka wyjazdu, 

pani Marzena Golan zamierza kontynuować edukację teatralną młodzieży, w drodze powrotnej 

młodzież zaplanowała już następną wyprawę - tym razem do Teatru Narodowego. 

 Leszek Mądzik to wybitna postać polskiego i światowego teatru. Był autorem wielu scenografii 

w teatrach polskich, portugalskich, francuskich i niemieckich. Za granicą jego nazwisko jest 

wymieniane obok najwybitniejszych twórców niekonwencjonalnego teatru w Polsce - 

Grotowskiego, Kantora i Szajny. 

19 IV 2012. Nasi uczniowie laureatami Ogólnopolskiej 

Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”!  

Robert Kwiatkowski i Marcin Lipczak z klasy IVa 

Technikum Górniczego „stanęli na podium” zajmując trzecie 

miejsce w II edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 

Górniczej „O Złotą Lampkę”. To wielki sukces uczniów 

i przygotowujących ich nauczycieli przedmiotów 

zawodowych! 

19 kwietnia 2012 r. w Powiatowym Zespole Szkół w 

Bieruniu odbył się finał II edycji Olimpiady. Wśród dwunastki finalistów znaleźli się uczniowie szkół 

ze Śląska, Małopolski i Lubelszczyzny, którzy kształcą się w zawodzie technik górnictwa 

podziemnego. Finałowa dwunastka może już teraz cieszyć się z gwarantowanej maksymalnej 

punktacji z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz indeksu na Wydział Górnictwa i Geologii 

Politechniki Śląskiej.   

Finałowym zmaganiom dwuosobowych drużyn przyglądały się: władze samorządowe, przedstawiciele 

Śląskiego Kuratorium Oświaty, władze Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 



przedstawiciele Zarządu Kompanii Węglowej S.A. , KWK „Piast” oraz Głównego Instytutu 

Górnictwa w Katowicach, dyrektorzy szkół górniczych oraz młodzież klas górniczych. 

Po oficjalnym rozpoczęciu Olimpiady, którego dokonał Wicestarosta Bieruńsko-Lędziński Henryk 

Barcik zmagania rozpoczęła drużyna z Łęcznej, która wylosowała pytanie na temat klasyfikacji 

stropów. 

Po pierwszej rundzie, w której uczestnicy mieli za zadanie 

odpowiedzieć na 5 pytań, wyłonione zostały trzy drużyny, 

które przeszły do ścisłego finału. Z boju o podium odpadły 

zespoły szkół z Jastrzębia Zdroju, Brzeszcz i Pawłowic. 

Uczniowie z trzech najlepszych drużyn prezentowali bardzo 

wysoki poziom wiedzy, uzyskując maksymalną liczbę 

punktów i dopiero dogrywka wyłoniła ostatecznego 

zwycięzcę. 

I miejsce - Zespół Szkół Technicznych im. S. Staszica w Rybniku 

II miejsce - Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu 

III miejsce - Robert Kwiatkowski, Marcin Lipczak, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, opiekun 

Janina Sobala 

Po ogłoszeniu werdyktu jury Starosta Bieruńsko-Lędziński przekazał na ręce zdobywców pierwszego 

miejsca Złotą Lampkę, prestiżowe trofeum, symbolizujące szczególne wyróżnienie w branży 

górniczej.  

Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani bardzo cennymi nagrodami. Zwycięzcy otrzymali laptopy, 

„srebrni medaliści” aparaty fotograficzne, a zdobywcy trzeciego miejsca wieże stereofoniczne. 

Dodatkową nagrodą dla zdobywców Górniczej Lampki był trzydniowy wyjazd do Brukseli. - To 

znakomicie, że górnicze szkolnictwo zawodowe odradza się w tak wspaniałym stylu. Cieszę się, że 

młodzież jest doskonale przygotowana do podjęcia pracy w naszych zakładach i dalszej nauki. 

Górnictwo ma przyszłość i ona jest w waszych rękach - mówił po zakończeniu ceremonii rozdania 

nagród wiceprezes Kompanii Węglowej S.A. Piotr Rykala. 

Solidna praca czwartoklasistów Roberta Kwiatkowskiego i Marcina Lipczaka, których 

przygotowywali nauczyciele przedmiotów zawodowych zaowocowała tak wysokim osiągnięciem. 

Uczniów do olimpiady przygotowywali: Janina Sobala, Zofia Jarosiewicz, Wiesława Misztal, Jerzy 

Filipek i Henryk Harmasz. 

Gratulujemy naszym uczniom! Jesteśmy z Was dumni! 

25 IV 2012. Przyszli górnicy najlepszymi aktorami Powiatu Łęczyńskiego!   

W łęczyńskim Centrum Kultury  obyły się Powiatowe Eliminacje 

Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych. 

Wystąpienie grupy teatralnej Liberum Veto z Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej zostało najwyżej ocenione przez jury. Reprezentować ona 

będzie Powiat Łęczyński na Przeglądzie Wojewódzkim w Lublinie. 

Zwycięzcy otrzymali pamiątkową statuetkę oraz dyplom. 

W eliminacjach wzięły również udział grupy teatralne: Zwierzaki - z 

Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie, Małe co nieco - z Zespołu Szkół nr 2 

w Łęcznej, Stonoga - ze Szkoły Podstawowej w Nadrybiu. Jury 

oceniało dobór tematyki spektaklu, grę aktorów, ciekawe rozwiązania 

sceniczne oraz trafność ifunkcjonalność scenografii i muzyki. 

Grupa Teatralna Liberum Veto wystąpiła ze spektaklem „Biała suknia”, którego scenariusz został 

oparty na opowiadaniu Marii Kieres - Kramek. Młodzi aktorzy przedstawili dzieje białej sukni na 

ziemiach łęczyńskich, poczynając od wieku XIX. Widzowie poznali więc losy młodziutkiej Jagusiu 



(Mariola Huszaluk Ic), która z woli Ojca (Jakub Jasielski IIId) musiała wyjść za mąż za wiele 

starszego od siebie Stefana (Norbert Czarnomysy Id). Ich życie jednak upłynęło w miłości i szczęściu 

-zgodnie bowiem z tradycją łęczyńską dobre intencje rodziców i narzeczonego gwarantowały 

szczęście młodych. Kolejną historią była opowieść o samolubnej Wdowie (Ilona Grochowska Ic) oraz 

jej córce Zosi (Agata Kowalczyk Ic). Matka, aby pozbyć się córki z domu, a tym samym poprawić 

swoją sytuację finansową postanowiła wydać ją za Antosia Szczerbatego (Kamil Obroślak IIa) - 

wieśniaka, dla którego liczył się wyłącznie posag panny. Na zakończenie widzowie poznali 

zbuntowaną Agatę (Magdalena Jasielska Ic) oraz jej  Matkę (Patrycja Romańczuk Ic). Kobiety 

spierały się o welon jako symbol „wianka” panny młodej. Te trzy historie z jakże odległych czasów 

łączyła postać Ducha (Grzegorz Gil IIa), który ożywiał kolejnych bohaterów, także prowadził dialog 

z publicznością. 

Gratulacje dla młodych aktorów i ich opiekunki Marzeny Golan, nauczycielki języka polskiego 

w ZSG w Łęcznej! 

27 IV 2012. Odchodzą, by realizować marzenia?  

W piątek pożegnaliśmy kolejny rocznik absolwentów 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Uroczystość 

rozpoczęła się hymnem narodowym, następnie zabrzmiał 

hymn górniczy. Część pierwsza poświęcona była 

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Młodzież 

przypomniała tak ważne wydarzenie w historii Polski, 

jakim było uchwalenie ustawy regulującej organizację 

władzy państwowej oraz prawa i obowiązki obywateli. 

Następnie uczniowie klas trzecich podziękowali 

czwartoklasistom za lata spędzone razem w szkolnych murach, życzyli im pomyślnego zdania 

egzaminu dojrzałości, optymizmu i wiary w siebie, a po latach - sentymentalnej podróży do naszej 

szkoły. 

Odchodzący uczniowie obejrzeli wykonaną przez młodszych kolegów humorystyczną pantomimę 

obrazującą zestresowanych i zrelaksowanych maturzystów. 

Podczas uroczystości głos zabrał Stanisław Adamczyk Naczelnik Wydziału Edukacji, który w imieniu 

Starosty Łęczyńskiego  życzył naszym abiturientom Powodzenia na maturze, realizacji dalszych 

planów i zamierzeń oraz wiary we własne możliwości, gdyż jak powiedział Anatole France: By 

dokonać wielkich dzieł, powinniśmy nie tylko planować, ale również wierzyć. 

Dyrektor Arkadiusz Marucha żegnając tegorocznych absolwentów powiedział: Przed wami jeszcze 

najważniejsze egzaminy w życiu - egzamin dojrzałości oraz egzamin zawodowy, których pomyślne 

przejście otworzy tak naprawdę drogę do dalszego życia. Wierzę, że jesteście do niego dobrze 

przygotowani i odpowiedzialnie podejdziecie do tej ważnej próby.  

Michał Arciszewski w imieniu odchodzących czwartoklasistów złożył podziękowania Dyrekcji, 

Gronu Pedagogicznemu oraz koleżankom i kolegom za czteroletnią współpracę: Nadeszła właśnie 

chwila, kiedy przyszło nam się pożegnać. Dla nas, absolwentów, jest to moment szczególny, bo kiedy w 

nowym roku szkolnym zadzwoni pierwszy dzwonek, nas już tutaj nie będzie. Dzisiaj zaczynamy kolejny 

etap swojego życia, a każdy z nas wybiera własną drogę. 

Niezwykle miłym akcentem uroczystości było wręczenie 

przez Dyrektora i Naczelnika Wydziału 

Edukacji  świadectw, dyplomów i nagród książkowych, 

uczniom wyróżniającym się w nauce. 

Szczególną chwilą uroczystego pożegnania czwarto-

klasistów ze szkołą było zasadzenie pamiątkowego 



drzewka. Ta niepowtarzalna uroczystość zakończyła się spotkaniem absolwentów z wychowawcami 

klas: Marią Jarmuł-Snopek, Wiesławą Misztal i Martą Sochan, z rąk których otrzymali upragnione 

świadectwa. Spotkania te były okazją do podziękowania wychowawcom za czteroletni trud 

i wyrażenia wdzięczności, poprzez kwiaty i gesty sympatii. 

Życzymy abiturientom tradycyjnego połamania piór na maturze w maju i na egzaminach zawodowych 

w czerwcu! 

4 V 2012. Matura 2012 

Rozpoczął się egzamin maturalny. W Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej przystąpili do niego uczniowie trzech 

klas o specjalności: technik górnictwa podziemnego. Za rok 

dołączą do nich elektrycy. Obowiązkowy egzamin pisemny z 

języka polskiego rozpoczął się w piątek 4 maja o godz. 9.00.  

Egzamin z matematyki rozpocznie się we wtorek o godz. 

9.00. Miejmy nadzieję, że tegoroczni maturzyści nie 

wypadną gorzej od kolegów z poprzednich roczników, którzy wyznaczyli im wysoką poprzeczkę. 

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

z biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii oraz z języka rosyjskiego. Absolwentów Technikum 

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

uprawnienia do wykonywania zawodu technika górnictwa podziemnego. Wszystkim życzymy 

powodzenia. 

8 V 2012. „Liberum Veto” podbija Lublin 

W Dzielnicowym Domu Kultury LSM w Lublinie odbył się 

Finał Festiwalu Najciekawszych Widowisk Teatrów 

Dziecięcych i Młodzieżowych. 8 maja scena należała do 

młodzieży. Wśród zaprezentowanych spektakli znalazły się 

musicale, kabarety, pantomimy oraz tradycyjne spektakle 

teatralne. Jury w składzie: Urszula Brytan Golejewska 

(aktorka Teatru Scena 6),  Mieczysław Wojtas (twórca Teatru 

Panopticum) oraz Włodzimierz Kukawski (muzyk) przyznało 

trzy równorzędne nagrody oraz dwa wyróżnienia. 

Grupa „Liberum Veto” z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wystąpiła ze spektaklem Biała suknia. 

Młodzi aktorzy otrzymali wyróżnienia za bardzo dobry scenariusz, grę oraz rozwiązania sceniczne. 

Przyszli górnicy zostali pochwaleni za bardzo dobrą dykcję oraz zaangażowanie emocjonalne przy 

odtwarzaniu ról. Największym jednak wyróżnieniem dla „Liberum Veto” było zaproszenie do udziału 

w Nocy Kultury w Lublinie, która odbędzie się 2 czerwca 2012 roku. 

Festiwal rozpoczął przemówieniem twórcy teatralnego Henryka Kowalczyka - organizatora tegoż 

przeglądu. -Do finału zostało wyłonionych 12 grup z pośród 120 z całego województwa - mówił pan 

Kowalczyk - Już ten fakt świadczy   bardzo wysokim poziomie. Wyraził uznanie młodym ludziom za 

podjęty trud: Dzięki Wam teatr jest blisko nas. Przy teatrze zostali Ci, którzy szukają swojego sposobu 

ustosunkowania się do rzeczywistości. Niech zajmują się teatrem Ci, którym nie jest obojętne 

emocjonalne bycie w świecie. Henryk Kowalczyk podkreślał, że specyfika gry w teatrze wymaga 

wszechstronności artystycznej: Teatr jest symbiozą innych form sztuki - literatury plastyki, muzyki - 

wymaga więc od aktorów różnorodnych talentów. 

W Finale Festiwalu wzięło udział 12 grup z województwa lubelskiego: 

1. Lektury na wesoło - Teatr Szkolny MASKA z Dęblina 

2. Skrzydełka - Teatr FANTAZJA z Radzynia Podlaskiego 

3. Krzesło - Teatr AKAMA - Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie 



4. Spotkanie bajek/ Rewizor - Grupa Teatralna Domu Kultury w Kocku 

5. Alles in Ordnung - listy do Lagerkommendanta - Teatr GDAŃSKA w Puławach 

6. Leżałem kiedyś na plecach - Grupa teatralna TRZYNASTKA - MOK Międzyrzec Podlaski 

7. W sieci - Grupa Teatralna KONTRAST z II LO w Lublinie 

8. Wojna domowa - Teatr KONTRA z VI LO w Lublinie 

9. Biała Suknia - Teatr LIBERUM VETO z ZSG w Łęcznej 

10. Człowiek nagi i człowiek we fraku - Grupa teatralna A TRATI ze Zwierzyńca 

11. Emigracja - Teatr Projektowy z Kraśnika 

12. Casting - Młodzieżowa Scena Teatralna z Tomaszowskiego Domu Kultury. 

Wyróżnienie Liberum Veto w Finale Festiwalu Najciekawszych Widowisk Teatrów Dziecięcych i  

Młodzieżowych to wielki sukces uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, ponieważ grupa 

istnieje zaledwie od siedmiu miesięcy. 

Gratulujemy młodym aktorom i życzymy im dalszych sukcesów! 

27 V 2012.Występowaliśmy podczas Dni Łęcznej!   

Szkolna grupa teatralna Liberum Veto z Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej wystąpiła podczas tegorocznych 

obchodów Dni Łęcznej. Prowadzący konferansjerkę 

Tomasz Gładosz podkreślał, że grupa z ZSG jest laureatem 

Wojewódzkiego Festiwalu Najciekawszych Widowisk 

Teatralnych 2012. Młodzi aktorzy na tę okazję 

przygotowali skecz pod tytułem "Górnik i Ma-Ryla".  

Kabaretowa scenka opowiadała o pierwszym dniu pod ziemią młodego, tuż po studiach, Onufrego 

(Norbert Czarnomysy, kl. I d), który został otoczony opieką przez dwóch doświadczonych już 

górników: Stacha (Grzegorz Gil, kl. II a) i Jacha (Jakub Jasielski, kl. III d). Pierwszy dzień w kopalni 

okazał się bardzo trudny dla Onufrego, zaś Jachowi i Stachowi dostarczył wiele powodów do śmiechu. 

Już takie potknięcia Młodziaka jak: pomyłki w nazwach - szula zamiast szoli, czy też pytanie 

o dźwiękoszczelność kabin na łaźni stały się dla górników powodem do kpin z młodszego kolegi.  

Nie zabrakło humorystycznych rozmów o Kierowniku (Kamil Obroślak, kl. II a) i jego żonie. Pan 

w białym kasku stał jednak za ich plecami, słyszał więc niezbyt pochlebne wypowiedzi na swój 

temat.  Górnicy chcąc odwrócić uwagę Kierownika od swojej postawy, zaczęli opowieść o nowym, 

nieudolnym pracowniku. Jednak i w tym wypadku zrzedły im miny, gdy dowiedzieli się, że Onufry 

jest synem Kierownika.  

Po ciężkim dniu pracy górnicy spotykali się przy piwie, gdzie nie brakło dobrych rad, co robić, aby 

"żonę krótko trzymać". Postawa górników zmieniła się diametralnie, gdy na scenie pojawiły się cztery 

Ma-Ryle (Magdalena Jasielska, kl. I c; Ilona Grochowska, kl. I c; Mariola Huszaluk, kl. I c; Agata 

Kowalczyk, kl. I c). Skecz w wykonaniu Liberum Veto został nagrodzony gromkimi brawami, 

a publiczność w czasie występu bawiła się doskonale. 

Grupę Liberum Veto do występu przygotowała nauczycielka języka polskiego w ZSG - Marzena 

Golan. Oprawą muzyczną oraz sprawami technicznymi zajął się  Sebastian Głowniak (IV a).  

28 V 2012. Liberum Veto dzieli się doświadczeniem 

Grupa teatralna Liberum Veto z Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej została zaproszona przez Ewę Czerniak, 

wychowawcę klasy V a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Łęcznej, na warsztaty teatralne dla dzieci. Spotkanie odbyło 

się 28 maja w Zespole Szkół nr 1 w Łęcznej. Młodzież z 

naszej szkoły pod opieką Marzeny Golan, włączyła się w 

przygotowanie uczniów do występu podczas Przeglądu 



Szkolnych Teatrzyków. Aktorzy Liberum Veto wcieli się w postacie z bajki „Śpiąca Królewna”, aby 

pokazać młodszym kolegom i koleżankom, w jaki sposób przekazują przeżycia bohaterów na scenie. 

Następne wspólnie ćwiczyli poszczególne sceny spektaklu. Uczniowie ZSG udzieli małym aktorom 

wielu cennych rad. Młodzież poprowadziła również ćwiczenia z zakresu dykcji w postaci zabawy 

"chrumchradło i ciumciadło". Wszyscy uczestnicy warsztatów bawili się doskonale.   

28-30 V 2012. Uczniowie klas pierwszych w LW „Bogdanka” S.A. 

Uczniowie klas pierwszych mieli możliwość obejrzenia zakładu przeróbki w LW „Bogdanka” S.A. 

oraz Zakład Ceramiki Budowlanej „EkoKLINKIER”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 V 2012. Angielski to dla niego pestka!   

Dawid Kowalski z kl. Im uzyskał bardzo dobry wynik w 

Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX” 

organizowanym pod patronatem Instytutu Filologii 

Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

30 maja w Teatrze Starym w Lublinie odbyło się uroczyste 

wręczenie nagród uczestnikom konkursu „FOX”, którzy 

uzyskali dobre i bardzo dobre wyniki. 

Konkurs języka angielskiego FOX dla uczniów wszystkich typów szkół powstał w roku szkolnym 

2000/2001. Pierwsza edycja odbyła się w Bielsku-Białej i powiecie bielskim. Ze względu na duże 

zainteresowanie ze strony młodzieży i nauczycieli został rozszerzony na cały kraj. 

Ideą konkursu - obecnie jest to jego XII edycja - jest motywowanie uczniów do nauki języka 

angielskiego poprzez udział w teście, do rozwiązania którego potrzeba odpowiedniej dla danej 

kategorii wiekowej wiedzy gramatycznej, słownikowej, kulturoznawczej oraz z zadanej lekturki. Test 

składa się z trzydziestu zadań wielokrotnego wyboru. 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół i odbywa się w 5 kategoriach 

wiekowych: Kittens (kl. III-IV SP) Bunnies (kl. V-VI SP), Ducks (kl. I-II gimnazjum), Lions (III kl. 

gimnazjum, I kl. liceum), Eagles (II-III kl. szkół ponadgimnazjalnych). 

Test przeprowadzany jest we wszystkich szkołach w Polsce w tym samym dniu i o tej samej godzinie 

- w tym roku szkolnym odbył się 28 lutego 2012 r. 

Organizacją konkursu w Zespole Szkół Górniczych zajęła się pani Marta Sochan.  

31 V 2012. Wyniki Konkursu Fotograficznego „Jeden dzień z życia...”  

Powiatowy Konkurs Fotograficzny dla uczniów szkół ponadgimanzjalnych Powiatu Łęczyńskiego 

pt. „Jeden dzień z życia...” pod honorowym patronatem Starosty Łęczyńskiego. 



W dniu 31 maja 2012 r. obradowało jury w składzie: Małgorzata Kolary-

Woźniak - Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich, Informatyzacji, 

Rozwoju i Promocji Powiatu, Łukasz Pawlak - Podinspektor d/s 

projektów unijnych, Wydziału Funduszy Europejskich, Informatyzacji, 

Rozwoju i Promocji Powiatu, ks. Paweł Grzebalski - katecheta, Zespół 

Szkół Górniczych w Łęcznej, Marzena Olędzka - nauczyciel bibliotekarz, 

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, Marzena Szypulska - psycholog, 

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

Po wnikliwym zapoznaniu się z 47 pracami konkursowymi 11 autorów, 

Jury przyznało  nagrody i wyróżnienia w Konkursie Fotograficznym pt. 

"Jeden dzień z życia..." zorganizowanym pod honorowym patronatem 

Starosty Łęczyńskiego. 

Przyznano nagrody i wyróżnienia:  

Laureaci: 

I miejsce - Patrycja Nowak - Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej 

II miejsce - Bartłomiej Sienkiela - Zespół Szkół w Ludwinie 

III miejsce - Konrad Kowalski - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

Wyróżnienia: 

Wojciech Maciejewski - Zespół Szkół w Ludwinie 

Bartłomiej Redo - Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej 

Patrycja Nowak - Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej 

W dniu 13 czerwca 2012 r. (środa) o godz, 12.00 w Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej odbędzie się 

podsumowanie konkursu, wręczenie nagród, wyróżnień oraz dyplomów. Wszystkie prace zostaną 

zaprezentowane w Sali im. Jana Samsonowicza. 

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu "Poprzeczka wyżej - kompetentni w zawodzie" 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1 VI 2012. Dzień Sportu Szkolnego 

Tradycyjnie już 1 czerwca w Zespole Szkół Górniczych 

organizowany jest Dzień Sportu Szkolnego. Po pierwszych 

dwóch lekcjach, o godzinie 9.00 rozpoczęły się rozgrywki 

sportowe: Turniej siatkówki, za którego przebieg 

odpowiedzialny był Adam Matej, turniej piłki nożnej, 

któremu sędziował Janusz Mieczkowski, oraz turniej tenisa 

stołowego pod nadzorem Piotra Gałata. 

Po kilkugodzinnych zmaganiach, dopingowanych przez 

kibicujących kolegów Dyrektor Arkadiusz Marucha ogłosił wyniki i wręczył najlepszym drużynom 

i osobom dyplomy i upominki w postaci szkolnych gadżetów. 

Wyniki w turnieju siatkówki: 

I miejsce - klasa IID 

II miejsce klasa IIA 

III miejsce klasa IIIB 

Najlepszym siatkarzem został Przemysław Szymański z klasy 

IId 

Wyniki w turnieju piłki nożnej: 

I miejsce klasa IIIB 



II miejsce klasa IIID 

III miejsce klasa IM 

Królem strzelców został Paweł Grzesiuk z klasy IIIB. Na jego koncie znalazło się aż 5 bramek. 

Wyniki w turnieju tenisa stołowego: 

I miejsce Krystian Kopeć kl. Ic 

II miejsce Robert Dżyg kl. IIa 

III miejsce Jacek Sowa kl.  IIc 

4-6 VI 2012. Podróże kształcą. Kraków - Zabrze - Bochnia 

Dzięki środkom Unii Europejskiej pozyskanym w ramach 

projektu "Poprzeczka wyżej - kompetentni w zawodzie" 

czterdziestu uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

miało możliwość w atrakcyjny sposób spędzić trzy 

czerwcowe dni. W poniedziałek czwartego czerwca młodzież 

odwiedziła Akademię Górniczo - Hutniczą, w murach której 

zwiedziła Muzeum Historii AGH i Techniki. Uczniowie z 

zainteresowaniem słuchali opowieści o zgromadzonych 

pamiątkach z zakresu historii uczelni, a także historii techniki. Wizyta na AGH była jednocześnie 

okazją do spotkania z zaprzyjaźnionym z naszą szkołą dr. Jerzym Kickim, pracownikiem tej uczelni. 

Dzięki niemu młodzież miała możliwość obejrzeć reprezentacyjną Aulę, w której odbywają się obrady 

Senatu uczelnianego. Zwieńczeniem spotkania było pamiątkowe zdjęcie w holu głównym uczelni. 

Dalszą część dnia uczniowie 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. Stragany na 

krakowskim rynku zachęcały do kupienia pamiątek: smoków, lajkoników, kubków itp.  

Po długim i pełnym wrażeń dniu grupa dotarła do hotelu, 

gdzie na zgłodniałych turystów czekała smaczna 

obiadokolacja. Ostatnią atrakcją tego dnia była dwugodzinna 

wizyta w największym krytym aquaparku w Polsce i jednym 

z największych tego typu obiektów w Europie!  

Następnego dnia po obfitym śniadaniu grupa wyruszyła do 

Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu. 

Guido to unikat na skalę światową, ponieważ zachowane 

wyrobisko nie ma odpowiednika w innych kopalniach na świecie. Skansen tworzą korytarze na 

poziomach 170 i 320 metrów. W kopalni  uczniowie zapoznali się z historią śląskiego górnictwa 

i metodami wydobycia węgla z przełomu XIX i XX wieku. Zwiedzających w klimat epoki 

i charakterystykę pracy górników wprowadzały efekty audiowizualne np. rozmowy górników, 

trzeszczenie stropów. 

Niestety kapryśna aura sprawiła, że zaplanowane zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego 

ograniczyło się do przejścia na dziedziniec zamku w Pieskowej Skale oraz przejazdu autokarem do 

najciekawszych miejsc i podziwiania z okien autokaru głównych atrakcji parku m.in. Maczugi 

Herkulesa. Niemożliwość zwiedzenia parku zrekompensowały ciekawe opowieści przewodniczki. 

W Krakowie uczniowie mieli możliwość poczuć atmosferę zbliżającego się Euro 2012, niestety mimo 

starań Adama Mateja, nauczyciela w-f, nie udało się wejść na trening drużyny włoskiej. Wszystkim 

musiał wystarczyć jedynie przejazd koło stadionów Wisły i Cracovii oraz powstającej strefy kibica. 



Trzeciego dnia po smacznym śniadaniu młodzież wyruszyła do 

Zabytkowej Kopalni Soli w Bochni. Zwiedzając podziemia 

najstarszej polskiej kopalni soli uczniowie odbyli niezwykłą 

wyprawę przez najpiękniejsze i najciekawsze wyrobiska 

znajdujące się na poziomie IV August (176 m głębokości) i 

poziomie VI Sienkiewicz (223 m głębokości). Obejmują one 

unikatowe komory o charakterystycznym kształcie i układzie 

geologicznym, surowe kaplice z pięknymi rzeźbami i 

malowidłami, a także narzędzia i urządzenia górnicze, którymi posługiwano się przed 

wiekami. W opowiadaniu o historii przewodnikowi pomagali polscy królowie, żupnicy genueńscy 

a nawet duch Cystersa. Zwiedzanie miało charakter podróży w czasie. 

Po obiedzie grupa zmęczonych, ale zadowolonych uczniów wyruszyła do Łęcznej, mając nadzieję na 

kolejne wyjazdy edukacyjne.  

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

Wyjazd uczniów był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

6 VI 2012. Poeci są wśród nas 

W Osiedlowym Domu Kultury w Łęcznej odbył się finał XVII 

Powiatowego Konkursu Poezji Sztubackie Strofy. Po raz 

pierwszy wzięli w nim udział nasi uczniowie. Prezentowane 

utwory rozpatrywane były w dwóch kategoriach wiekowych do 

15 lat oraz 16 - 20 lat. Jury w składzie: Maria Kieres-Kramek, 

Danuta Binkiewicz-Kołodziej i Danuta Czubacka postanowiło 

nagrodzić sześciu autorów. Do publikacji zakwalifikowano 

wiersze 14 autorów, a wśród nich Magdaleny Jasielskiej, 

uczennicy klasy 1c z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.  

Uczniów do konkursu zgłosiła nauczycielka języka polskiego Marzena Golan. 

13 VI 2012. Podsumowanie projektu „Poprzeczka wyżej - kompetentni w zawodzie”  

W Sali im. Jana Samsonowicza w Zespole Szkół Górniczych 

w Łęcznej odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca 

realizację projektu "Poprzeczka wyżej - kompetentni w 

zawodzie", współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Działanie 9.2 Podniesienie 

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.  

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz powiatu i 

miasta: Wicestarosta Kazimierz Budka, Burmistrz Miasta 

Teodor Kosiarski, Wiceprezes LW "Bogdanka" SA Lech Tor oraz Przewodniczący Rady Powiatu 

Andrzej Grzesiuk, Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Adamczyk, Naczelni Wydziału Funduszy 

Europejskich Małgorzata Kolary-Woźniak, malarz Walenty Bąblewski, dyrektorzy szkół Powiatu 

Łęczyńskiego, przedstawiciele związków zawodowych oraz młodzież i nauczyciele.  

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej daje możliwość 

pozyskania środków finansowych z dostępnych programów 

pomocowych, jednym z nich jest Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki. Nadrzędnym jego celem jest umożliwienie pełnego 

wykorzystania potencjału zasobów ludzkich między innymi 

poprzez budowę społeczeństwa opartego na wiedzy oraz 

rozwój kształcenia zawodowego. 



1 września 2010 r. w Zespole Szkół Górniczych rozpoczęto realizację projektu "Poprzeczka wyżej - 

kompetentni w zawodzie". Łączny czas trwania wyniósł 22 miesiące i zakończy się 30 czerwca 2012 

r. Wsparciem objętych zostało 100 uczniów Technikum Górniczego i 20 uczniów Technikum 

Elektrycznego.  

Głównym jego przesłaniem było podniesienie rangi szkolnictwa zawodowego oraz wsparcie 

młodzieży uczestniczącej w projekcie poprzez dodatkowe zajęcia wyrównawcze z: matematyki, 

j. polskiego, j. angielskiego i j. rosyjskiego, a także specjalistyczne kursy: SEP oraz w zakresie 

spawania elektrycznego i gazowego. Projekt zakładał również wsparcie uczniów ze strony doradcy 

zawodowego i psychologa. Zorganizowane Koło Dziennikarsko - Fotograficzne pozwoliło uczniom 

rozwijać swoje pasje poprzez uczestnictwo w plenerach i warsztatach.  

Chcąc podnieść jakość kształcenia i zachęcić absolwentów do podejmowania studiów wyższych 

szkoła nawiązała współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, której efektem były dwie 

konferencje popularno-naukowe z udziałem dr. Jerzego Kickiego, pracownika AGH i konsultanta LW 

"Bogdanka" SA.  

Projekt to nie tylko nauka, ale też i rozrywka. Każdego roku uczniowie brali udział w wycieczkach 

edukacyjnych m.in. do Warszawy, Krakowa, Kopalni Doświadczalnej w Mikołowie i Oświęcimia, 

Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego w Zabrzu, Kopalni Soli w Bochni, Ojcowskiego Parku 

Narodowego. 

W ramach projektu dla uczniów szkół Powiatu Łęczyńskiego zorganizowany został konkurs 

fotograficzny pt. "Jeden dzień z życia...". Zorganizowana konferencja była okazją do wręczenia 

nagród i dyplomów dla laureatów i uczestników konkursu. 

Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Małgorzata Kolary-Woźniak  przybliżyła zgromadzonym 

założenia i korzyści realizowanego przez Powiat Łęczyński projektu Wirtualny Powiat. Następnie 

koordynatorka projektu "Poprzeczka wyżej - kompetentni w zawodzie" Marzena Szypulska 

przedstawiła efekty realizacji poszczególnych zadań.  

Na zakończenie spotkania w imieniu kadry zarządzającej 

projektem, Koordynatorka podziękowała uczniom za udział 

w projekcie, dyrekcji szkoły za pomoc w jego realizacji, zaś 

nauczycielom za trud i wkład wniesiony w kształcenie 

uczestników projektu. Uroczystość uświetnił występ szkolnej 

grupy teatralnej "Liberum Veto" przedstawieniem 

kabaretowym p.t. "Górnik i Ma-ryla".  

Z dumą możemy powiedzieć, że szkoła w sposób efektywny wykorzystała czas realizacji projektu 

oraz środki unijne.  

13 VI 2012. Spotkanie z Panią Strażnik Straży Miejskiej 

W środę w naszej szkole odbyło się spotkanie młodzieży klas 

pierwszych z przedstawicielem Straży Miejskiej w Łęcznej 

st. insp. Joanną Wojciechowską.  

Tematem spotkania była edukacja prawna w szkołach. 

Strażniczka zapoznała uczniów z takimi zagadnieniami jak: 

odpowiedzialność prawna nieletnich, demoralizacja według 

ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich, obowiązujące 

przepisy, naruszenie zasad współżycia społecznego, zatrzymania, legitymowanie, przesłuchanie 

ucznia, postępowanie względem sprawcy czynu karalnego. 

Celem prowadzonych zajęć jest prewencja zapobiegawcza, zmierzająca do ograniczenia liczby 

popełnianych przez nieletnich czynów karalnych na terenie szkół poprzez eliminowanie przejawów 

patologii wśród młodzieży, zmniejszenie zjawiska agresji oraz uświadomienie uczniom zagrożeń życia 



codziennego. Zajęcia odbywały się w formie projekcji materiałów multimedialnych o przedmiotowej 

tematyce oraz prelekcji a następnie dyskusji z młodzieżą. 

Spotkanie zorganizował Paweł Duda, wychowawca klasy Id Technikum Elektrycznego. 

14 VI 2012. „Z wiatrem i pod wiatr”   

14 czerwca Zespół Szkół w Ludwinie gościł w swoich 

progach uczestników III edycji Międzyszkolnego 

Powiatowego Przeglądu Piosenki Turystycznej „Z wiatrem 

i pod wiatr” pod honorowym patronatem Starosty 

Łęczyńskiego. Do konkursu przystąpiła grupa młodzieży 

z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej w składzie: 

Magdalena Jasielska, Mariola Huszaluk, Norbert 

Czarnomysy oraz Sebastian Głowniak. 

Na konkurs przybyło 80 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami – 

młodzieży ze szkół Powiatu Łęczyńskiego i szkół zaprzyjaźnionych. Wokaliści rywalizowali w dwóch 

kategoriach wiekowych oraz w kategorii soliści i zespoły. Przed ogłoszeniem wyników uczniowie 

udali się na poczęstunek w wydaniu turystycznym: częstowali się kiełbaską na gorąco oraz ciepłymi 

i zimnymi napojami. Nie obyło się również bez słodkości. 

Nasi wokaliści piosenką Gdzie ta keja? wywalczyli sobie pierwsze miejsce w kategorii szkół 

ponadgimnazjalnych kategoria zespół. 

I miejsce - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

II miejsce - Zespół Szkół w Ludwinie 

III miejsce - Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej 

Po ogłoszeniu wyników odbył się Koncert Laureatów, a po nim spontaniczne wspólne śpiewanie przy 

akompaniamencie elektrycznych gitar i perkusji. 

19 VI 2012. Egzaminy zawodowe 2012 

W poniedziałek, 19 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 egzamin sprawdzającego 

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

realizacji prac związanych z eksploatacją ściany D-6 w pokładzie 406/3 na poziomie 650 m.   

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

absolwentów i słuchaczy Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Oczywiście mamy nadzieję, 

że wszystko poszło dobrze 

27 VI 2012. Młode wilki z „Liberum Veto”   

Szkolna Grupa Teatralna "Liberum Veto" święci triumfy. 

Młodzi aktorzy zadebiutowali w listopadzie 2011r., a już 

w styczniu wzięli udział w XVI Zimowym Festiwalu 

Teatralnym w Centrum Kultury, gdzie wystawili Jasełka. Za 



swój pierwszy festiwalowy występ nagrodzeni zostali pucharem. W marcu wzbogacili promocję 

Studiów Łęczyńskich w Starostwie Powiatowym, przygotowując spektakl "Biała Suknia", oparty na 

motywach opowiadania łęczyńskiej autorki, Marii Kieres-Kramek. W kwietniu odnieśli zwycięstwo 

w Powiatowych Eliminacjach Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych. 

Dzięki temu sukcesowi mogli wziąć udział w Festiwalu Najciekawszych Widowisk Teatrów 

Dziecięcych w Lublinie, gdzie w finale otrzymali wyróżnienie. Największym jednak wyróżnieniem 

było zaproszenie do udziału w Nocy Kultury w Lublinie, która odbyła się 2 czerwca 2012 roku. 

Jeszcze w maju zaprezentowali się na scenie podczas Dni Łęcznej przygotowując przedstawienie 

kabaretowe "Górnik i MA-ryla". Natomiast w czerwcu wystąpili z dwoma przedstawieniami podczas 

"Wieczoru teatrów różnych" w Centrum Kultury w Łęcznej. 27 czerwca wzięli udział w XI Dniach 

i Wieczorach Teatralnych i Kabaretowych w Firleju, gdzie zajęli drugie miejsce. Nie koniec na tym, 

wystąpią również w wakacje. 

Młodym wilczkom z „Liberum Veto” życzymy dalszych sukcesów, ale i dalszego doskonalenia 

aktorskiego warsztatu. Wielkie wyrazy uznania dla opiekunki grupy, nauczycielki języka polskiego 

Marzeny Golan. 

29 VI 2012. Nareszcie wakacje!  

Nadeszły długo oczekiwane wakacje. Czas odpoczynku od 

książek, zeszytów, ławki szkolnej, dzwonka, porannego 

wstawania. Słońce, woda, dalekie podróże, mamy na nie aż 

dwa letnie miesiące, warto dobrze je wykorzystać.  

Szkolna uroczystość rozpoczęła się Mszą św. sprawowaną w 

parafii pw. św. Barbary. Następnie w murach szkoły 

uczniowie, którzy zdobyli bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, odebrali świadectwa i nagrody z rąk 

Starosty Łęczyńskiego Adama Niwińskiego i dyrektora ZSG Arkadiusza Maruchy. W tym roku 

oprócz nagród w kategorii nauka zostały przyznane nagrody za działalność na rzecz szkoły, 

najlepszego sportowca, mistrza szkolnej ortografii oraz za nieprzeciętny talent aktorski. Starosta 

gratulował tak wielu talentów, życzył uczniom zasłużonego i udanego odpoczynku, dziękował 

dyrekcji i nauczycielom za sumienną i rzetelną pracę, rodzicom za podjęcie trudu współpracy: 

Jesteśmy głęboko przekonani, że wspólne działania wychowawcze i pełne zrozumienie dla potrzeb 

młodych ludzi zaowocuje piękną i pomyślną przyszłością dzieci, a dzięki temu-dobrem wspólnym 

całego społeczeństwa. Natomiast Dyrektor ZSG gratulował uczniom osiągniętych sukcesów 

potwierdzonych szkolnymi świadectwami: Bądźcie dumni ze swoich osiągnięć. Nauka to ciężki 

złożony proces, po którym należy się wam odpoczynek. Wykorzystajcie wolny czas na rozwój swoich 

zainteresowań. Zwrócił się do rodziców dziękując za trud współpracy ze szkołą: nawet najbardziej 

ofiarna praca nauczycieli bez wsparcia rodziców nie przyniesie efektów. Życzył również, by te 

wakacje były udane i co najważniejsze bezpieczne.  

Szkolna uroczystość została uświetniona szczyptą szkolnego humoru przedstawionego przez uczniów 

a na koniec członkowie grupy Liberum Veto przy akompaniamencie elektrycznej gitary zaśpiewali 

swoją konkursową piosenkę Gdzie ta keja? 

16 VII 2012. Przyszli górnicy z Liberum Veto na planie filmowym 

W Lublinie na Starym Mieście filmowcy w TVN Turbo 

kręcili film do fabularnej gry kryminalnej "Kto zabił?". W 

zdjęciach wzięli udział również młodzi aktorzy ze szkolnej 

grupy teatralnej Liberum Veto z Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej: Magdalena Jasielska, Ilona Grochowska, 

Grzegorz Gil, Norbert Czarnomysy, Kamil Obroślak i Jakub 

Jasielski. Grzegorz Gil wcielił się najpierw w rolę księdza, 

prowadzącego kondukt pogrzebowy, Norbert jako mnich 

towarzyszył w tej ostatniej drodze, dziewczyny zaś idąc tuż 



za trumną, opłakiwały stratę ukochanej osoby. Jakubowi przypadła rola czarnego charakteru - mafiozo 

Salvadore. Na tym nie skończyły się jednak zdjęcia. Magdalena i Ilona wcieliły się następnie w 

postaci miejskich kobiet z lat pięćdziesiątych, Norbert z Kamilem, zaś jak przystało na panów 

mających nie do końca jasne relacje z Salvadore, prowadzili poważne rozmowy na lubelskiej 

Starówce. Grzesiek zaś na chwilę stał się sprzedawcą świeżego pieczywa. 


