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3 IX 2012. Rozpoczęcie roku szkolnego 

Inaugurację roku szkolnego w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej poprzedziła Msza św. 

sprawowana w Kościele pw. św. Barbary w Łęcznej 

o godz. 8.00. Następnie o godz. 9.00 w budynku 

zespołu Szkół Górniczych zebrała się cała społeczność 

szkolna. W uroczystości wziął udział Przewodniczący 

Komisji Oświaty Mirosław Tarkowski. Tradycyjnie 

uroczystość rozpoczęła się wysłuchaniem hymnu 

państwowego i górniczego. 

Arkadiusz Marucha, dyrektor Zespołu Szkół Górniczych powitał wszystkich zgromadzonych: 

nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i wszystkich uczniów. – Wierzę, że naładowani 

pozytywną wakacyjną energią podołacie szkolnym obowiązkom. Wierzę, że z uśmiechem na ustach 

przyjmiecie wszystkie troski podążając za maksymą rzymskiego poety Wergiliusza „Nie wszyscy 

możemy wszystko”.  Jestem przekonany, że w każdej trudnej sytuacji spotkacie się z wszechstronną 

pomocą nauczycieli. 

Następnie głos zabrał Mirosław Tarkowski odczytując List Starosty Łęczyńskiego na rozpoczęcie roku 

szkolnego: – Życzę, abyście szkolny czas wykorzystali jak najlepiej, by stanowił on dla Was, dla 

Waszej przyszłości, znakomitą podstawę. Był źródłem dobrych wspomnień, z którego będziecie czerpać 

przez całe życie. Starosta podziękował też nauczycielom za trud uczenia i wychowywania, 

jednocześnie życzył satysfakcji z pracy i wytrwałości w dążeniu do coraz lepszego wykonywania 

swoich powinności. Przewodniczący Komisji Oświaty przypomniał wszystkim zgromadzonym, że 

wrzesień to nie tylko miesiąc rozpoczęcia nauki, ale także wybuchu II wojny światowej. Poprosił by 

minutą ciszy uczcić pamięć bohaterów tamtych wydarzeń. 

Następnie młodzież w krótkiej części artystycznej upamiętniła 73. rocznicę wybuchu II wojny 

światowej, oraz przypomniała o wydarzeniach Sierpnia ‘80. 

Tegorocznym absolwentom gimnazjów gratulujemy mądrego wyboru naszej szkoły. Życzymy Wam, 

by wszystkie Wasze oczekiwania spełniły się z nawiązką. Pamiętajcie, że na tym kolejnym etapie 

edukacji czekają Was zwiększone wymagania, ale również i nauczyciele gotowi poświęcić swój czas, 

aby pomóc każdemu. Nowy rok szkolny 2012/2013 został oficjalnie otwarty. Jutro o 7.10 zabrzmi 

pierwszy szkolny dzwonek. 

20 IX 2012. Rocznica bitwy o most lubelski 

Odbyła się uroczystość związana z 73. rocznicą bitwy 

o most lubelski w Łęcznej podczas kampanii 

wrześniowej 1939 roku. Na zaproszenie Burmistrza 

Łęcznej Teodora Kosiarskiego w obchodach udział 

wzięli: Starosta Łęczyński Adam Niwiński, 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grzesiuk, 

Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Borkowska, 

Dyrektor Centrum Kultury Eugeniusz Misiewicz, 

Kronika Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

Rok szkolny 2012/2013 



przedstawiciele zakładów pracy i szkół.  

Po przemówieniu Burmistrza Łęcznej Teodora Kosiarskiego modlitwę w intencji łęczyńskich 

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

– Stajemy dziś z pochyloną głową, pełni zadumy i bolesnego skupienia do uroczystego apelu 

poległych. Wzywam kpt. Stefana Żabickiego, oraz Was oficerowie, podoficerowie i żołnierze Wojska 

Polskiego, którzy walczyliście i oddali życie w bitwie o most na rzece Wieprz 20 września 1939 roku. 

Stańcie do Apelu! Wzywam Was Łęcznianie, którzyście stanęli do walki w bitwie o most na rzece 

Wieprz. Stańcie do Apelu! Was wołam mieszkańcy Łęcznej, którzyście zginęli lub cierpieli kaźnie za 

pomoc żołnierzom polskim w bitwie z Niemcami 20 września 1939 roku. Stańcie do Apelu! Wzywam 

żołnierzy i cywilów, którzy zginęli na wszystkich frontach II wojny światowej. Stańcie do Apelu! Ich 

majętnością było życie. Ich winą Polskość, ich karą cierpienie, ich katem system nieludzki. Cześć ich 

pamięci! – zabrzmiały słowa Apelu Poległych. 

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 stawienia oporu hitlerowskim najeźdźcom.  

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 Zespołu Szkół Górniczych, który reprezentowali: Daniel Wiechnik i Marcin Pierściński, 

uczniowie klas czwartych.   

25-26 IX 2012. Salon Maturzystów. W Centrum 

Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

już po raz szósty odbył się Salon Maturzystów 

Perspektywy 2012. Uczniowie klas maturalnych Zespołu 

Szkół Górniczych w Łęcznej mieli doskonałą okazję, by 

dowiedzieć się wszystkiego o maturze i rekrutacji na 

studia. Podczas wykładów czwartoklasiści uczestniczyli w 

spotkaniach z egzaminatorami Okręgowej komisji 

Egzaminacyjnej w Krakowie, które jak określił Lech 

Gawryłow, dyrektor OKE są okazją do wyjaśnienia nieporozumień, przełamania stereotypów 

i obalenia mitów na temat kryteriów oceniania prac zdających. 

Podczas Salonu 17. uczelni z Krakowa, Warszawy i Lublina prezentowało ofertę kształcenia, zasady 

rekrutacji oraz warunki studiowania. 

Maturzyści wzięli udział w następujących zajęciach: Jak przygotować się do egzaminu maturalnego 

z fizyki? Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z WOS-u?, O stereotypach na egzaminie 

z języka polskiego, Egzaminy maturalne z języków obcych wzięli także udział w zajęciach: Zrób to! 

Reklama jako temat prezentacji maturalnej poprowadzonych przez Artura Waczko, Prezesa 

Warszawskiej Szkoły Reklamy. 

Miejmy nadzieję, że zajęcia z ekspertami, których celem była pomoc w zaplanowaniu przygotowania 

się do matury i zapoznania z wymaganiami na poszczególnych egzaminach przyniosą dla uczniów 

pozytywne efekty w przyszłości. 

Maturzystów zapraszamy do biblioteki szkolnej, gdzie można zapoznać się z materiałami 

prezentującymi ofertę uczelni wyższych oraz najnowszym ogólnopolskim informatorem dla 

maturzystów 2013.  

29 IX 2013. Czwarte klasy na Jasnej Górze. 51. osobowa grupa maturzystów pod opieką 

ks. Michała Gałusa, Anity Golec, Teresy Patryn i Łukasza Pieczyńskiego wyruszyła na Jasną Górę by 



w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej zawierzać 

Bogu czas przygotowań do egzaminu dojrzałości oraz 

dalszą przyszłość. 

Myślą przewodnią pielgrzymki było wezwanie 

Benedykta XVI: Kto wierzy, nigdy nie jest sam. 

O godz. 17.00 maturzyści zgromadzili się w Bazylice na 

Mszy św. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił 

bp Artur Miziński. 

- Drodzy młodzi przyjaciele, przychodząc tutaj podejmujemy zobowiązanie, by dziś odpowiedzialnie 

budować naszą historię. Do tego jesteśmy wezwani wszyscy. Ale ze szczególną ufnością w waszym 

kierunku, ludzi młodych, zwracają się nasze myśli i oczekiwania - mówił bp Artur Miziński - To wy 

macie być „stróżami poranka nowego tysiąclecia”, jak uczył bł. Jan Paweł II. To od was będzie 

zależała przyszłość naszego narodu, Polski, przyszłość Europy, Kościoła, świata. Trzeba się pytać, czy 

już jesteśmy gotowi podjąć to wezwanie. 

O godz. 20.00 w Kaplicy Matki Bożej młodzież wzięła udział w modlitwie o pokój dla świata,  

a o godz. 21.30 w Drodze Krzyżowej na wałach jasnogórskich. 

Miejmy nadzieję, że czas pielgrzymowania będzie dla naszych maturzystów czasem dojrzewania 

do zadań, które postawi przed nimi życie.   

12 X 2012. Dzień Edukacji Narodowej. W przeddzień 

Dnia Edukacji Narodowej uczniowie Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej przygotowali uroczysty apel, na 

który oprócz pedagogów i pracowników szkoły przybył 

Przewodniczący Komisji Oświaty Mirosław Tarkowski. 

Uczniowie życzyli swoim pedagogom satysfakcji 

z pełnionej misji, zaprezentowali także talenty aktorskie 

w przedstawieniu „Przedszkole Mały Górnik pod opieką 

pani Ani”. 

Przewodniczący Komisji Oświaty przeczytał list Starosty Łęczyńskiego, w którym zwraca się do 

nauczycieli: „Młodzi potrzebują ciągle wzorów, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Wy 

drodzy pedagodzy jesteście ich mistrzami. Wskazujecie im właściwą drogę oraz uczycie, że norm 

społecznych należy przestrzegać”. 

Natomiast Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha z okazji Dnia Edukacji narodowej złożył wszystkim 

pracownikom szkoły wyrazy uznania, szacunku i wdzięczności, dziękując za dotychczasową pracę. – 

„Misją szkoły jest pomaganie wszystkim młodym ludziom w rozwijaniu ich talentów, pasji, 

możliwości i zainteresowań” – mówił. 

Święto pracowników oświaty stało się 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 

Przewodniczącego Komisji Oświaty i Dyrektora ZSG przyznane stypendia za bardzo dobre i dobre 

wyniki w nauce. Wyróżnieni uczniowie Technikum Górniczego to: Dawid Kowalski (5,31), Jakub 

Wysocki (4,50), Maciej Sikora (4,47), Mateusz Żelaznowski (4,39), Dawid Trębacz (4,35), Mateusz 

Podgornow (4,29), Grzegorz Gil (4,28), Patryk Zabłotny (4,22), Mariola Huszaluk (4,13), Karol Styś 

(4,11). 

Wyróżnieni uczniowie z Technikum Elektrycznego to: Ernest Stopa (5,22), Grzegorz Blicharz (4,60), 

Przemysław Jasina (4,53), Robert Steć (4,47), Adrian Wołos (4,33), Kamil Świrski (4,28), Damian 

Oraczewski (4,17), Dawid Skoczylas (4,11), Andrzej Kozieł (4,07), Kacper Szymanek (4,00), Rafał 

Przychodzki (4,00). 



Podczas szkolnej akademii Dyrektor ZSG wręczył nauczycielom i pracownikom administracji 

nagrody dyrektora szkoły. Nagrodzeni zostali: Lilia Adamczyk, Stanisława Ciężar, Marzena Golan, 

Milena Hawryluk, Leszek Kolanowski, Krystyna Kozioł,  Teresa Patryn, Józef Rudzki, Lila Sas, Ewa 

Szymanek, Eliza Szymańska. 

Druga część uroczystości DEN przygotowana przez Starostę Łęczyńskiego i Zespół Szkół im. Króla 

Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej miała miejsce w Wólce Lubelskiej i zgromadziła pracowników 

szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Łęczyńskiego: Zespół Szkół w Ludwinie, Zespół 

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

w Milejowie, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

w Podgłębokiem, Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Łęcznej. 

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: 

Wiesława Wrzesińska i Henryk Harmasz.   

12 X 2012. VII Forum Trzeźwości. W Sali 

Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęcznej odbyło się 

VII Forum Trzeźwości „Wdzięczni za trzeźwość”,  

zorganizowane przez  Regionalne Centrum Trzeźwości  

„Maksymilian” w Łęcznej. Na spotkanie przybyli: 

Teodor Kosiarski Burmistrz Łęcznej, przedstawiciele 

Starostwa Powiatowego, Straży Miejskiej, Policji, 

dyrektorzy szkół, pedagodzy, psycholodzy oraz młodzież 

łęczyńskich szkół. W forum wzięli również udział 

uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, 

 Katarzyna Kędra kl. IIIc, Karol Kościarz kl. IVa i Radosław Sas kl. IVd.  

Zebrani goście wysłuchali dwóch referatów. Elżbieta Seredyn, kierownik z Regionalnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lublinie przedstawiła „Rolę stowarzyszeń trzeźwościowych w środowisku 

lokalnym”, natomiast Wanda Suchorab, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień wygłosiła 

referat pt. „Dar pomocy – dar wdzięczności”. Ciekawym elementem forum był montaż słowno- 

muzyczny „Kładę przed tobą”, zaprezentowany przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Łęcznej. 

Na forum głos zabrali także 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 zorganizowane przez RCT „Maksymilian”  w ramach „Łęczyńskiego Dnia Trzeźwości” było 

okazją do przybliżenia działalności stowarzyszenia, zapoznania z literaturą i placówkami zajmującymi 

się problemami alkoholowymi.  Odbywało się pod patronatem Burmistrza Miasta, Starosty Powiatu 

Łęczyńskiego, Dyrektora PARPA.   

18 X 2012. Konkurs „Pan Cogito w bibliotece”. 

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. 

Zbigniewa Herberta w Łęcznej odbył się V Konkurs 

Recytatorski „Pan Cogito w bibliotece” pod 

honorowym patronatem Burmistrza Łęcznej. Konkurs 

adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych. Ma na celu popularyzowanie 

twórczości patrona biblioteki, rozwijanie zdolności 

recytatorskich oraz kształtowanie wrażliwości 

na piękno ojczystego języka. 



Oceny młodych recytatorów pod względem doboru tekstu, jego interpretacji oraz ogólnego wyrazu 

artystycznego dokonała komisja w składzie: Jadwiga Marczewska, Danuta Czubacka, Marzena 

Targońska. 

W kategorii uczniów gimnazjum nagrody przyznano następującym osobom: 

Miejsce I  Maciej Babula - Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej 

Miejsce II Klaudia Król - Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej 

Miejsce III Monika Kurek - Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej 

Natomiast w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 

Miejsce I Magdalena Jasielska - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

Miejsce II Wioleta Materna - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokim  

Miejsce III Bartłomiej Sienkiel – Zespół Szkół w Ludwinie 

Wyróżnienia otrzymali: 

1. Maja Olender - Zespół Szkół nr 2 w Łęcznej 

2.  Adrianna Orzeł - Zespół Szkół nr 2 w Łęcznej 

3. Norbert Czarnomysy - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej  

4. Grzegorz Gil - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

Nagrody, dyplomy i wyróżnienia wręczał Teodor Kosiarski burmistrz Miasta Łęcznej i Danuta Panas 

Dyrektor M-GBP w Łęcznej. Nagrody główne dla laureatów konkursu ufundował Getin Bank, 

natomiast upominki Urząd Miasta w Łęcznej. Laureatom i uczestnikom konkursu gratulujemy.   

19 X 2012. Na pierwszoligowych rozgrywkach. Na 

parkiecie Hali „Globus” koszykarze Wikany-Startu 

Lublin rozegrali ligowy pojedynek ze Śląskiem 

Wrocław. Wśród zgromadzonych kibiców znaleźli 

się również uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej oraz dyrektor Arkadiusz Marucha, którzy 

zachęceni przez nauczyciela wychowania fizycznego 

Adama Mateja z ogromnym zainteresowaniem 

przyglądali się pierwszoligowym rozgrywkom. Po 

meczu młodzi kibice z górniczej szkoły mieli 

możliwość osobistego spotkania z koszykarzami Wikany-Startu Lublin i zrobienia pamiątkowego 

zdjęcia. 

Zgromadzeni kibice liczyli, że gospodarze przełamią kiepską passę, ale niestety zostali rozgromieni 

przez ekipę gości 52:85. Podopieczni trenera Dominika Derwisza dotrzymywali kroku rywalom tylko 

w pierwszej połowie, po której przegrywali ośmioma punktami. Druga połowa spotkania należała już 

zdecydowanie do drużyny Tomasza Jankowskiego. 

Najwięcej punktów dla lidera tabeli Śląska Wrocław zdobyli Sulima (18), Flieger (15) i Kikowski 

(12), natomiast dla lubelskiej drużyny Celej (9), Łuszczewski (8), Wilczek (7).   

22 X 2012. Wojewódzkie Forum Młodzieży 

„Zainwestuj w przyszłość”. W Centrum 

Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Lublinie odbyło się Wojewódzkie Forum Młodzieży 

„Zainwestuj w przyszłość” zorganizowane przez 

Lubelską Wojewódzką Komendę Ochotniczych 

Hufców Pracy. Uczestnikami Forum byli studenci 

lubelskich uczelni, uczniowie klas maturalnych oraz 

młodzi ludzie szukający pomysłu na własną karierę 

zawodową. 



W spotkaniu z młodzieżą wzięli udział Marian Starownik Wicewojewoda Lubelski, Anna Dudek – 

Janiszewska Wicekurator Oświaty, Kazimierz Budka Wicestarosta Łęczyński, przedstawiciele 

lokalnego biznesu oraz różnych instytucji wspierających rozwój zawodowy i pomagających  

w podejmowaniu ryzyka związanego z zakładaniem własnej działalności czy przygotowaniem 

młodego człowieka do wejścia na rynek pracy. 

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej na Forum reprezentowali uczniowie klas czwartych: Łukasz 

Szczepański, Mateusz Tyszczuk i Jakub Jasielski. 

W ramach Forum odbyła się debata „Poszukiwanie Europy – czy kariera w moim mieście jest 

możliwa”, w trakcie której młodzież miała możliwość zadawania pytań zaproszonym gościom 

z Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, 

Krajowej Spółki Cukrowej S.A., Warty S.A., Netii, Fabryki Cukierków „Pszczółka”, Lubelli. Pytania 

zadawane przez młodzież koncentrowały się głównie wokół ich dalszej kariery zawodowej 

i możliwości jakie stwarza region lubelski, jak również wymagań jakie mają pracodawcy w stosunku 

do potencjalnych pracowników. 

W części seminaryjnej zgromadzona młodzież zapoznała się z metodami rekrutacyjnymi stosowanymi 

przez firmy oraz poszukiwanymi przy rekrutacji na dane stanowiska kompetencjami 

i umiejętnościami. Problematykę tą przybliżyła Justyna Kojło z Agencji Doradztwa Personalnego 

i Pracy Tymczasowej „Randstad”. Natomiast w  trakcie seminarium „Zainwestuj w przyszłość” 

Krzysztof Hołubowicz z Inkubatora Technologicznego w Lublinie, zaprezentował główne działania tej 

instytucji, która stawia na rozwój osobisty młodych ludzi, promuje postawy przedsiębiorcze już na 

etapie studiów wyższych oraz oferuje inne bardziej wyspecjalizowane formy wsparcia dla 

pomysłowych młodych ludzi. 

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Instytut 

Badań Edukacyjnych w Warszawie, a patronat medialny TVP Lublin.   

22 X 2012. Zostań honorowym krwiodawcą – 

spotkanie informacyjne. Uczniowie klas trzecich 

i czwartych naszej szkoły, którzy wyrazili chęć 

uczestniczenia w akcji krwiodawstwa wzięli udział 

w spotkaniu informacyjnym prowadzonym w Sali im. 

Jana Samsonowicza przez Beatę Krajewską, z-cę 

Kierownika Działu Dawców i Pobierania Krwi 

z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Lublinie. Pani Krajewska 

przedstawiła warunki dotyczące możliwości oddania 

krwi.  

Akcja krwiodawstwa w naszej szkole będzie prowadzona w piątek 26 października o godz. 9.00 w sali 

gimnastycznej.   

24 X 2012. Lekcja koleżeńska dla katechetów. W 

Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się 

lekcja koleżeńska dla nauczycieli religii dekanatu 

łęczyńskiego. Wśród zaproszonych gości byli obecni: 

ks. prałat dr Ryszard Lis - dyrektor Wydziału do 

Spraw Wychowania Katolickiego Kurii 

Metropolitarnej w Lublinie, ks. Edmund Boryca 

Dekanalny Wizytator Katechezy, ks. Andrzej Lupa 

Proboszcz parafii św. Barbary w Łęcznej, 

proboszczowie parafii dekanatu łęczyńskiego, księża 

i nauczyciele katecheci. Lekcji przyglądał się również Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha.  



Katechezę w klasie 1b przeprowadził ks. Michał Gałus. Tematem katechezy były „Objawienia 

publiczne i prywatne”, natomiast głównym celem - ukazanie Boga objawiającego się w historii. 

Ciekawym wprowadzeniem do poruszanej tematyki był wyświetlony na wstępie fragment filmu 

o objawieniach w Fatimie. Bardzo pomocną w zajęciach była przygotowana przez księdza Michała 

prezentacja multimedialna przybliżająca uczniom najbardziej znane i zaaprobowane przez Kościół 

objawiania prywatne.  

Spotkanie było okazją do rozwijania wiary, ukazania bogactwa, jakie wnoszą  objawiania w życie 

Kościoła, wymiany doświadczeń i poszukiwania nowych, atrakcyjnych form pracy z uczniami. 

Na zakończenie odbyło się spotkanie dla zaproszonych gości, na którym dokonano oceny katechezy. 

Ksiądz prałat dr Ryszard Lis podziękował ks. Michałowi Gałusowi za „podzielenie się wiedzą 

i umiejętnościami z nauczycielami religii innych szkół Archidiecezji”.  

25 X 2012. Uczniowie ZSG na promocji przewodnika dla zaawansowanych. W czwartek 

siedmioosobowa grupa uczniów ze szkolnego Koła 

Dziennikarsko-Fotograficznego wzięła udział w promocji  

książki Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. Przewodnik dla 

zaawansowanych. Spotkanie z autorami: Pawłem Władem 

i Markiem Nasiadką odbyło się w Miejsko-Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Łęcznej, towarzyszyło mu otwarcie 

wystawy fotograficznej Marka Nasiadki Zaczarowane 

Polesie. 

Na początku dyrektor Danuta Panas powitała przybyłych gości: Małgorzatę Kosiarską żonę 

Burmistrza Miasta, Krzysztofa Matczuka Przewodniczącego Rady Miejskiej, Marzenę Florek radną 

RM, Jadwigę Marczewską dyrektorkę Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej, licznie przybyłą 

młodzież z Łęczyńskich szkół oraz ich opiekunów. Na spotkaniu obecni byli uczniowie: Zespołu 

Szkół nr 1, Gimnazjum nr 1 im. Bolesława Chrobrego oraz Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

– Łęczna określana jest jako brama wjazdowa na Pojezierze, otwieram więc te wrota i zapraszam na 

spotkanie z autorami przewodnika – mówiła prowadząca spotkanie Krystyna Skoczylas, pracownik 

M-GBP.  

Pierwszy z autorów, Paweł Wład jest geografem, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydawcą 

książek i map turystycznych, autorem ponad 50. publikacji z zakresu geografii i krajoznawstwa, 

w tym przewodników turystycznych, kilku serii podręczników geograficznych dla uczniów 

gimnazjów i liceów, zbiorów zadań i opracowań metodycznych dla nauczycieli. 

– Książka jest dla tych, którzy znają się na turystyce i przeczytali już niejeden przewodnik – mówił 

autor – opisałem w nim ponad 1000 km szlaków: piesze, rowerowe, samochodowe, kajakowe a nawet 

konne. Pan Paweł przemierzył niemal wszystkie szlaki i zachęcał zgromadzonych by poznawać 

tę piękną część Polesia.  

Drugi z autorów, Marek Nasiadka to również geograf, absolwent UMCS. Z zamiłowania turysta, 

krajoznawca i fotograf. Członek Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów 

Przyrody. Od kilku lat jest stałym współpracownikiem miesięcznika krajoznawczo-turystycznego 

Poznaj Kraj. Jest autorem artykułów z dziedziny krajoznawstwa oraz przewodników turystycznych 

także autorem zdjęć do wielu czasopism, książek, kalendarzy, plakatów i artykułów własnych. Marek 

Nasiadka jest również autorem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. 

– Byliśmy niemal w każdej miejscowości opisanej w Przewodniku, świadczą o tym zrobione przeze 

mnie zdjęcia – mówił pan Marek – Nie wszystkie znalazły się na wystawie, ale jest ich wiele, o ich 

wielkości jakieś wyobrażenie może dać państwu informacja, że zajmują około 400 GB pamięci. Pan 

Marek interesuje się fotografią od 11 roku życia, na początku używał prostego polskiego aparatu 

Druch Synchro, później była to radziecka Smiena 8M, polski Start, radziecki Zenit, a później 

niemiecki aparat cyfrowy Praktica. Autor wyjaśniał, że dobry aparat to nie wszystko trzeba jeszcze 



posiadać wiedzę z zakresu fotografii, wiedzieć jak wykorzystać światło. Mówił, że dla niego przy 

robieniu zdjęć krajobrazowych ważna jest nie tylko przyroda ale także ludzie. 

Po zakończonym spotkaniu można było nabyć w atrakcyjnej cenie przewodnik, zrobić sobie 

pamiątkowe zdjęcie z autorami, a także zdobyć ich autografy.   

Uczniowie ze szkolnego Koła Dziennikarsko-

Fotograficznego w drodze do M-GBP odwiedzili także 

redakcję Faktów Łęczyńskich.pl, gdzie mieli okazję 

podziękować Redaktor Naczelnej Joannie Gretkowskiej za 

publikację tekstów dotyczących Zespołu Szkół 

Górniczych, a także za objęcie patronatem Powiatowego 

Konkursu Wiedzy o św. Barbarze. Młodzi dziennikarze 

ofiarowali również egzemplarz szkolnej gazetki „Gazeta 

za Free”. Spotkanie zakończyło się wstępnym ustaleniem 

wizyty w tej nowej, ale już podbijającej łęczyński rynek gazety.  

25 X 2012. Szkolny etap Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”. Do części pierwszej 

etapu szkolnego przystąpiło 14 uczniów (10 z kl. IVa i IVb oraz 2 z kl. IIIa). Do drugiej części, która 

przeprowadzona była 29 października zakwalifikowało się 6 uczniów. O przejściu do etapu II 

decydowała suma punktów zdobytych w obu częściach. Miejsce I zajął Karol Styś z kl. IIIa natomiast 

Przemysław Świetlicki i Mateusz Podgornow z kl. IVa zajęli ex aequo drugie miejsce. O przejście 

któregoś z nich do kolejnego etapu miała zadecydować dogrywka w dniu 30 października jednak nie 

wyłoniła ona faworyta i dopiero losowanie zadecydowało, że Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

w Olimpiadzie Wiedzy Górniczej w Bieruniu reprezentować będzie Przemysław Świetlicki. 

Wyniki III Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” 

1. Karol Styś kl. IIIa - 49 pkt. + 23 = 72 pkt. 

2. Mateusz Podgormow kl. IVa - 48 pkt. + 23 = 71 pkt. 

3. Przemysław Świetlicki kl. IVa - 48 pkt. + 23 = 71 pkt. 

4. Grzegorz Gil kl. IIIa - 47 pkt. + 23 = 70 pkt. 

5. Mateusz Kwiatkowski kl. IVa - 47 pkt. + 22 = 69 pkt. 

6. Marcin Pierściński kl. IVa - 46 pkt. + 22 = 68 pkt.  

27 X 2012. Akcja krwiodawstwa. W Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej odbyła się akcja 

krwiodawstwa, w której wzięli udział zarówno 

uczniowie szkoły górniczej jak i Zespołu Szkół im. 

Króla Kazimierza Jagiellończyka. Kilka dni wcześniej 

przeprowadzone zostało spotkanie informacyjne 

z udziałem Beaty Krajewskiej, z-cy Kierownika 

Działu Dawców i Pobierania Krwi 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 (np. podczas operacji chirurgicznych) lub do 

produkcji preparatów krwiopochodnych.  

Zgłosiło się 27 uczniów z ZSG oraz 16 z Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. 

Ostatecznie 29 uczniów oddało 13 litrów krwi. Swoim uczestnictwem młodzież udowodniła 

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.  



Akcja krwiodawstwa była już drugą, rozpoczęła się w ubiegłym roku z inicjatywy ucznia ZSG, który 

chciał pomóc choremu koledze. Cieszy fakt, że akcja jest kontynuowana i że tak wiele młodych osób 

jest chętnych, by nieść pomoc w ratowaniu zdrowia i życia innych ludzi.  

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

30 X 2012. Powiatowy Turniej w Tenisie Stołowym. 

W Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie 

odbył się Powiatowy Turniej w Tenisie Stołowym. 

Wspaniała atmosfera jaka towarzyszyła podczas turnieju 

sprzyjała aktywności sportowej oraz zachęcała do 

zdrowej rywalizacji. 

W zawodach wzięło udział 24 uczniów z Zespołu Szkół 

nr 1 w Łęcznej, Zespołu Szkół im. K. K. Jagiellończyka 

w Łęcznej, Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara 

w Milejowie oraz Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Dla naszej szkoły dyplomy wywalczyli Krystian Kopeć z kl. IIc, który zajął II miejsce i Robert Dżyg 

z kl. IIIa plasując się na III miejscu. Gratulujemy wspaniałych wyników!  

5 XI 2012. 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 Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji 

i Cyfryzacji Włodzimierza Karpińskiego i Wojewody Lubelskiego Jolanty Szołno-Koguc, stypendium 

Prezesa Rady Ministrów otrzymali m.in. uczniowie Zespołu Szkół Górniczych: Ernest Stopa – kl. IVd 

Technikum Elektryczne (średnia 5,22) i Dawid Kowalski – kl. IIm Technikum Górnicze (średnia 

5,31). 

Wojewoda Lubelski do każdego z rodziców nagrodzonych uczniów skierowała List Gratulacyjny, 

w którym złożyła gratulacje i wyrazy ucznia w związku z przyznaniem Stypendium Prezesa Rady 

Ministrów: - Otrzymane Stypendium to wspaniałe uhonorowanie pracy włożonej w wychowanie Syna 

i wspieranie Jego chęci do zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania zdolności, zainteresowań, 

a także kształtowanie właściwych postaw. Syn niejednokrotnie swoimi osiągnięciami sławił imię szkoły 

i był jej dumą. 

Na zakończenie uroczystości wszyscy stypendyści stanęli do pamiątkowego zdjęcia z Panem 

Ministrem, Panią Wojewodą oraz Lubelskim Kuratorem Oświaty.   

7 XI 2012. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. 

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej przeprowadzona 

została akcja profilaktyczna Bezpieczeństwo Ruchu 

Drogowego. Akcja zaadresowana została do uczniów klas 

trzecich i czwartych, którzy posiadają prawo jazdy, albo 

zamierzają się o nie ubiegać. Ukierunkowana jest 

w szczególności na kształtowanie określonych motywacji, 

postaw i zachowań młodzieży na drogach poprzez 



wyrabianie przyzwyczajeń i nawyków przestrzegania przepisów kodeksu drogowego. Spotkanie 

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

policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej: st. sierż. 

Magdalena Krasna, mł. asp. Mariusz Duda, mł. asp. Przemysław Podściański. 

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

stosowania zabezpieczeń, przejeżdżanie na czerwonym świetle oraz ignorowanie praw innych 

uczestników ruchu to najczęściej występujące niebezpieczne i agresywne zachowania kierowców, 

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

poprzez kształtowanie ich bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. 

Uczniowie poznali statystyki dotyczące wypadków na lubelskich drogach ze szczególnym 

uwzględnieniem zdarzeń mających miejsce na terenie Powiatu Łęczyńskiego. Z zainteresowaniem 

obejrzeli dwa filmy. Pierwszy przedstawiał skutki jazdy: pod wpływem alkoholu, z nadmierną 

prędkością, bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. W bardzo obrazowy sposób pokazywał jak 

bezmyślność, brak ostrożności i zmęczenie przyczyniają się do spowodowania wypadków na drogach.  

Drugi film pt. „Eksperyment” zademonstrował tragiczne skutki prowadzenia auta pod wpływem 

alkoholu - w  sobotni wieczór troje młodych ludzi zgadza się na eksperyment. Bez problemu pokonują 

tor z przeszkodami - wypadający manekin, pachołki, śliska nawierzchnia itd. Godzina przerwy. 

Wypijają taką ilość alkoholu, po której - ich zdaniem - bezpiecznie będą mogli prowadzić auto. Mają 

od 0,9 do 1,3 promila alkoholu we krwi. Ten sam tor, zamienia się w drogę pełną pułapek. Kłopoty 

zaczynają się zaraz po zajęciu fotela kierowcy: po sześciu drinkach trudno zapiąć pasy, dziwią się, że 

samochód nie chce ruszyć, gdy nie wrzuciło się biegów. Potem jest jeszcze gorzej: pachołki 

przewracają się jeden po drugim, kierowcom nie udaje się nie potrącić manekinów stojących na 

poboczu. Jedna z osób przez kilka metrów ciągnie pod autem kukłę, inna dopiero po kilku sekundach 

od zderzenia zauważa, że nad samochodem przeleciał manekin. Po wyjściu z auta jeden z bohaterów 

filmu mówi: - Dobrze, że był to tylko eksperyment, że nie przejechałem nikogo naprawdę. 

Uczniowie mogli również doświadczyć symulacji przy użyciu alko-gogli. Okulary demonstrowały 

obraz widziany oczami nietrzeźwej osoby - mającej 1,5 promila - podwójne widzenie, niemożność 

określenia kierunków, zniekształcenie widzianego obrazu, zmiany w ocenie odległości itp. 

Zdaniem zaproszonych gości jeśli, dzięki takim spotkaniom uda się doprowadzić do sytuacji, 

że wydarzy się choć jeden wypadek mniej to będzie już duży sukces.   

8 XI 2012. Warsztaty psychologiczne. Nowatorskie 

zajęcia dla uczniów ZSG w Łęcznej. Młodzież klas 

drugich i czwartych ZSG wzięła udział w warsztatach 

psychologicznych prowadzonych przez absolwentów 

warszawskiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej: 

Małgorzatę Kowalewską i Marka Kozłowskiego. 

Warsztaty prowadzone są w ramach projektu Strefa 

Młodzieży SWPS i skierowane do uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i nauczycieli. Strefa Młodzieży SWPS 

to nowatorskie przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest wspieranie rozwoju młodych ludzi 

w wieku licealnym. 

Uczestnictwo w projekcie daje uczniom szkół średnich szansę wyjścia poza granicę przeciętności, 

zachęca do samodoskonalenia, kształtowania kreatywności i przedsiębiorczości. Uczniowie mają 

możliwość  doskonalenia kompetencji osobistych: komunikatywności, autoprezentacji, asertywności. 

Klasy drugie uczestniczyły w zajęciach pt. „Efektywna nauka – naucz się, jak się uczyć”. Głównym 

ich celem było uświadomienie, że skuteczne uczenie się polega na trwałym zapamiętywaniu, a nie na 

przysłowiowym „zakuwaniu”. Pomocne są w tym techniki efektywnego uczenia się, które nie tylko 

pozwalają zaoszczędzić czas i energię, ale także rozwijają potencjał intelektualny i kreatywność. 



Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się: Jak treningi pamięci wpływają na zdolności 

poznawcze? Co to są mapy myśli? Czy szybka nauka jest efektywna? Na czym polegają strategie 

mnemoniczne? Jak sporządzać notatki? Prowadzący zajęcia przypomnieli, że najważniejszym 

czynnikiem wpływającym na łatwość przyswajania informacji jest koncentracja. Bez umiejętności 

skupienia się żadna z powyższych czynności nie przyniesie wymaganych rezultatów. 

W warsztatach „Matura nie taka straszna jak o niej mówią. Jak opanować stres przed maturą” wzięli 

udział uczniowie klasach czwartych. Stres towarzyszy człowiekowi każdego dnia z różnym 

natężeniem. Wielokrotnie odczuwa jego mobilizujący - dobroczynny wpływ, niekiedy jednak 

paraliżuje. Dla uczniów klas czwartych na pewno stresujący jest okres przedmaturalny. Zaczynają 

odczuwać narastające zdenerwowanie, mają kłopoty z zasypianiem, towarzyszą im bóle brzucha, 

pojawiają się uporczywe myśli krążące wokół tych samych pytań: z jaką oceną zdam, co będzie jeśli 

nie zaliczę, jakie mogą być pytania, z czego się przygotowywać? Prowadzący warsztaty pokazali, że 

stres przed egzaminem nie musi wcale paraliżować, ponieważ wzrost poziomu adrenaliny powoduje 

lepszą pracę mózgu. Dobry stres mobilizuje do działania, sprawia, że człowiek lepiej się organizuje 

i opracowuje strategię radzenia sobie z trudną sytuacją. 

„O sztuce autoprezentacji – czyli jak skutecznie manipulować wywieranym wrażeniem” to temat 

kolejnych warsztatów skierowanych do uczniów klas trzecich, które odbędą  się 19 listopada. 

Obiecująco zapowiada się zainaugurowany w ZSG cykl spotkań w ramach projektu Strefa Młodzieży, 

Miejmy nadzieję, że nabyte przez uczniów umiejętności i kompetencje pozwolą im osiągać sukcesy 

w życiu szkolnym i nie tylko.   

11 XI 2012. Powiatowe obchody Narodowego Święta 

Niepodległości. Jest to najważniejsze święto państwowe 

obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 r., kiedy to 

Polska odrodziła się po 123. latach niewoli. Powiatowe 

obchody tego święta rozpoczęły się w kościele św. Barbary 

w Łęcznej.  

W uroczystych obchodach uczestniczyły władze miasta 

i powiatu, przedstawiciele instytucji, urzędów, jednostek 

oświatowych, również delegacja młodzieży z naszej szkoły: Rafał Grzesiuk i Damian Stempel z kl. 

IIIa wraz z wicedyrektor Edytą Król. 

Przed Mszą św. program patriotyczny zaprezentowała młodzież z Zespołu Szkół im. Simona Bolivara 

w Łęcznej. Po Mszy św. sprawowanej w intencji Ojczyzny, uczestnicy uroczystości w pochodzie udali 

się na Plac Powstań Narodowych. 

Po okolicznościowych wystąpieniach Starosty Łęczyńskiego i Burmistrza Łęcznej delegacje szkół 

i zakładów pracy złożyły kwiaty i wieńce pod krzyżem oraz na mogiłach Nieznanego Żołnierza 

i Powstańców Styczniowych. Na zakończenie uroczystych obchodów w Apelu Poległych zgromadzeni 

oddali hołd żołnierzom i uczestnikom powstań narodowych. Orkiestra Górnicza przygotowała 

wiązankę utworów patriotycznych.  

12 XI 2011. Szkolne obchody Narodowego Święta 

Niepodległości. Uroczysty apel z okazji 94. rocznicy 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości przygotowany przez 

młodzież zgromadził społeczność uczniowską, grono 

pedagogiczne i zaproszonych gości. Uroczystość swoją 

obecnością zaszczycili: Przewodniczący Rady Powiatu 

Andrzej Grzesiuk oraz Sekretarz Powiatu Kazimierz Radko.  

– Składając dziś hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar, 

jakim jest wolność, pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla pomyślności 

obecnych i przyszłych pokoleń – mówił Dyrektor szkoły Arkadiusz Marucha. Następnie głos zabrał 



Przewodniczący Rady Powiatu: – Dzisiaj tu w czasie tej uroczystości Narodowego Święta 

Niepodległości życzę wam młodym obywatelom Rzeczpospolitej żeby ten pokój trwał po wieczność 

a równocześnie żebyście Wy potrafili, nawet jeśli różnicie się między sobą poglądami, szanować się 

wzajemnie i tworzyć Rzeczpospolitą podobną do Stanów Zjednoczonych. (…) Bądźmy dla siebie 

ludźmi zgody, życzliwości i przyjaźni. 

Następnie młodzież zaprosiła wszystkich na szczególną lekcję historii. Przypomniała tragiczne 

wydarzenia z okresu rozbiorów, zrywy narodowościowe i radosny dzień, kiedy po 123 latach niewoli 

Polska wróciła na mapę świata.   

13 XI 2012. Apel „Alkohol kradnie wolność”. W Zespole 

Szkół Górniczych w Łęcznej odbył się apel pt. Alkohol 

kradnie wolność, który miał przestrzec przed zniewalającą 

siłą alkoholu. Zorganizowali go uczniowie klas czwartych, 

Karol Kościarz, Grzegorz Kowalczuk i Radosław Sas. 

Zgromadzeni uczniowie mieli możliwość obejrzenia montażu 

słowno - muzycznego pod tytułem „Kładę przed tobą”, 

zaprezentowanego przez uczniów Gimnazjum nr 1 w 

Łęcznej, pod kierunkiem Ewy Radomskiej i Agnieszki 

Mazurkiewicz.  

14 XI 2012. Święto Rodzin w ŚDS. Uczniowie z grupy 

teatralnej „Liberum Veto” działającej w Zespole Szkół 

Górniczych wzięli udział w uroczystościach 

zorganizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Łęcznej, który w tym dniu obchodził coroczne Święto 

Rodzin. Przygotowane zostało spotkanie dla uczestników 

ŚDS i ich bliskich. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. 

sprawowaną w parafii św. Barbary w Łęcznej. Następnie 

uczestnicy przeszli w pochodzie do siedziby ŚDS, gdzie 

odbywały się dalsze uroczystości. 

Licznie zgromadzonych gości przywitała Dyrektor ŚDS Anna Płoszaj. – Jesteśmy wśród was – 

powiedziała w imieniu swoich podopiecznych – czy chcecie tego czy nie. Zaprosiła wszystkich do 

obejrzenia sztuki przygotowanej specjalnie na tę uroczystość przez młodych aktorów z ZSG 

w Łęcznej. Scenariusz do przedstawienia „Tolerancyja zacna pani” napisała opiekunka grupy 

teatralnej, nauczycielka języka polskiego Marzena Golan. Aranżację muzyczną przygotował jej 

znajomy muzyk, Marek Sąsiadek z Jarosławia. 

Dyrektor Anna Płoszaj dziękując młodym aktorom, powiedziała, że jest pod wrażeniem tego 

spektaklu. Następnie goście, pracując w grupach zastanawiali się jak dzisiaj skuteczniej można pomóc 

osobom chorym. Na zakończenie uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną o pracy ŚDS „Nasze 

działania w roku 2012". 

W piątek 16 listopada spektakl o tolerancji mieli okazję obejrzeć uczniowie klas pierwszych Zespołu 

Szkół Górniczych, mimo ich młodego wieku z powagą obejrzeli poważny program, przedstawiający 

sytuację osób chorych w świecie ludzi zdrowych.   

18 XI 2012. Liberum Veto na parafialnej scenie. 

W niedzielę wieczorem w auli parafii św. Barbary 

w Łęcznej młodzi aktorzy ze szkolnego koła teatralnego 

„Liberum Veto”, wystawili sztukę poświęconą problemowi 

nietolerancji i konsekwencji, jakie ponoszą ludzie chorzy, 

niepełnosprawni oraz o innym kolorze skóry. 



Aktorzy początkowo obawiali się czy na przedstawienie przyjdą się widzowie, niepotrzebnie, sala była 

wypełniona po brzegi, głównie młodymi osobami. 

Przed rozpoczęciem spektaklu opiekunka koła teatralnego i autorka scenariusza, Marzena Golan, 

powiedziała: Tytuł „Tolerancyja zacna pani” może wydawać się nieco anachroniczny, jednakże kiedy 

bliżej przyjrzeliśmy się temu, co dzieje się wokół nas, doszliśmy do wniosku, że często jest to 

„tolerancyja” zamiast tolerancja. Nie mieliśmy na myśli tej szeroko okrzyczanej w mediach tolerancji, 

ale tę wobec osób, które nie miały żadnego wpływu na to jakimi są. Proszę, byśmy przez chwilę 

zastanowili się: Co zrobilibyśmy, gdyby któraś z bliskich nam osób znalazła się na miejscu 

przedstawianej postaci? Jaka byłaby nasza reakcja na tę osobę? Czy byłoby to zdziwienie, śmiech, 

a może łza w oku? 

Spektakl przyjęty został bardzo dobrze, publiczność wielokrotnie nagrodziła aktorów brawami. Ks. 

Tomasz jak rasowy menager zachwalał grupę, która rozwija talenty aktorskie w szkole, w której 

pracuje. 

24 XI 2012. Konkurs wiedzy BHP. W sobotę w sali Działu Szkolenia KWBHP już po raz siódmy 

odbył się konkurs wiedzy z bhp organizowany przez Komisję BHP LW „Bogdanka” S.A. Wzięło 

w nim udział 18 uczniów Zespołu Szkół Górniczych z klas II – IV.  

Uczniowie mieli do rozwiązania test złożony ze 107 pytań. Najlepsi z wiedzy BHP okazali się: 

I miejsce – Przemysław Jasin – kl. IIId – 57 pkt. 

II miejsce – Kacper Szymanek – kl. IIId – 53 pkt. 

III miejsce – Magdalena Chodun – kl. IIIc – 53 pkt. 

IV miejsce – Radosław Dobosz – kl. IVb – 52 pkt. 

V miejsce – Artur Gański – kl. IIIc – 48 pkt. 

VI miejsce – Grzegorz Gil – kl. IIIa – 48 pkt. 

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

Prezesa Zarządu LW „Bogdanka” S.A. Zbigniewa Stopy.  

26 XI 2012. Warsztaty z autoprezentacji w ZSG. 

uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Górniczych 

uczestniczyli w warsztatach z „Kreatywnej 

autoprezentacji” poprowadzonych przez Katarzynę 

Zajączkowską i Emilię Fijałkowską, pracowników Wyższej 

Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. 

Warsztaty miały na celu zapoznanie uczestników z 

metodami i technikami pomocnymi w budowaniu dobrych 

relacji z otoczeniem, a także przekazanie wskazówek jak 

korzystnie kreować własny wizerunek.  

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

wystąpień publicznych, co pozwoli im pozbyć się tremy, gdy nadejdzie pora egzaminu czy rozmowy 

kwalifikacyjnej.  

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty WSPA. Mamy nadzieję, że teraz 

zaprezentują się z jak najlepszej strony podczas egzaminów maturalnych. 

Warsztaty są częścią działań, które Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej będzie realizował w ramach 

współpracy partnerskiej z WSPA w Lublinie.  

26 XI 2012. Powiatowy Konkurs Wiedzy o św. Barbarze 

Ty, która w ziemi łonie dajesz górnikom bezpieczne schronienie 

Usłysz Barbaro, Ty wielka, wiernego górnika słowo (…) 



Aby z wiernych ust móc pozdrowić Cię radosnym „Szczęść Boże”. 

Z przyjemnością informujemy o wynikach Powiatowego Konkursu Wiedzy o św. Barbarze „Prowadź 

Nas Święta Barbaro” przeprowadzonego w dniu 26 listopada 2012 r. w Zespole Szkół Górniczych 

w Łęcznej.   

Św. Barbara jest zaliczana do Czternastu Świętych Wspomożycieli – mających stały dyżur nad 

światem. W Polsce kojarzona jest przede wszystkim jako patronka górników i dobrej śmierci. Nie 

przez przypadek szkoła górnicza jest organizatorem konkurs wiedzy o św. Barbarze, który skierowany 

został do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łęczyńskiego. Celem konkursu jest 

propagowanie wiedzy na temat Świętej Barbary oraz promowanie postawy niezłomności, wytrwałości 

i męstwa. Jednocześnie zapoznanie młodego pokolenia z ikonografią, tradycjami, obrzędami 

i zwyczajami związanymi z postacią Świętej. 

Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach, wiedza oraz prezentacja multimedialna na 

temat: „Św. Barbara jako patronka”.  

Zwycięzcami konkursu w kategorii „Wiedza” zostali: 

I miejsce – Dominika Przywara z Zespołu Szkół nr 1 w Łęcznej 

II miejsce – Edyta Gryniewicz z Zespołu Szkół nr 1 w Łęcznej 

III miejsce – Daniel Wiechnik z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

Wyróżnienia: 

Mariola Donda z Zespołu Szkół nr 1 w Łęcznej  

Magdalena Przybylska z Zespołu Szkół w Ludwinie 

Ewelina Kowalska z Zespołu Szkół im. Simona Bolivara w Milejowie 

Zwycięzcami konkursu w kategorii „Prezentacja multimedialna” zostali: 

I miejsce – Paulina Wołos z Zespołu Szkół w Ludwinie 

II miejsce – Grzegorz Gil z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

III miejsce – Magdalena Przybylska z Zespołu Szkół w Ludwinie  

Gala wręczenia nagród dla zwycięzców odbędzie się 3 grudnia, podczas uroczystości Barbórkowej 

w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Patronat nad konkursem objęli: Starosta Łęczyński, Proboszcz Parafii św. Barbary w Łęcznej 

oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.   

29 XI 2012. BUSiMY taki trip życia. W Starostwie 

Powiatowym w Łęcznej odbyło się spotkanie edukacyjne 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych z ekipą BUSiMY, czyli 

sześcioma sympatycznymi studentami z Łęcznej i Lublina. 

Opowieściom podróżników przysłuchiwali się również 

uczniowie z Koła Dziennikarsko - Fotograficznego 

działającego w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.  

Euro Północ-Południe 2012 to trasa licząca ok. 19500 km 

i obejmująca 16 państw Europy północnej i południowej. Dwumiesięczna podróż, którą odbyli to nie 

wakacje all inclusive z wygodami, darmowymi drinkami i obsługą gotową spełnić każde ich życzenie. 

Całą trasę pokonali własnoręcznie wyremontowanym 17-letnim Fordem Transitem, który  zdobią 

wakacyjne elementy.  

Zanim wyruszyli w podróż marzeń studenci korzystali z każdej okazji aby zgromadzić potrzebne 

fundusze. Wystąpili między innymi w programie Familiada, wzięli udział w konkursie Radia Free 

i Plusssz.  



Młodzi, pełni pasji ludzie bardzo ciekawie opowiadali o przygotowaniach do podróży, a także krajach 

które odwiedzili. Zmontowany przez nich film pozwolił młodzieży doświadczyć przygód jakie 

spotkały ekipę BUSiMY i przybliżyć atmosferę wyjazdu. 

Podróżnicy swoją postawą i zaangażowaniem pokazali, że można realizować marzenia. Zachęcali 

uczniów, by odważyli się rozwijać swoje pasje. 

Wszystkich, którzy chcieliby poznać ekipę BUSiMY i obejrzeć film z ich ostatniej wyprawy 

zapraszamy na ich profil na portalu Facebook.   

29 XI 2012. Uczniowie ZSG na III Jesiennym 

Konkursie Poezji Śpiewanej „Na Strunach Poezji”. 

Uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

Magdalena Jasielska z kl. 2c i Norbert Czarnomysy z kl. 

2d zaprezentowali się na III Jesiennym Konkursie Poezji 

Śpiewanej „Na Strunach Poezji”. Norbert, który 

zaśpiewał „Jej portret” z repertuaru Bogusława Meca, 

zdobył wyróżnienie za wykonanie acapella, choć 

niełatwo było się wybić z pośród sześćdziesiątki 

uczestników, którzy prezentowali wyrównany, wysoki poziom.  

Konkurs już po raz trzeci zorganizowany został przez Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego 

w Lublinie przy współudziale Ośrodka Brama Grodzka „Teatr NN”. Pod patronatem Prezydenta 

Miasta Lublina Krzysztofa Żuka i Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza. 

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów formą poezji śpiewanej, zwrócenie uwagi na 

istotę i piękno tekstów piosenek, uwrażliwienie uczniów na dbałość i estetykę wykonania śpiewanych 

utworów oraz promowanie młodych talentów.  

W jury zasiedli: prof. Andrea Jaworska UMCS, dr Jarosław Cymerman UMCS, Jolanta Deszcz-

Pudzianowska aktorka teatru J. Osterwy oraz Dariusz Turek dziennikarz muzyczny Radia Lublin. 

Jako kryterium oceny wzięto pod uwagę dobór repertuaru, zgodność charakteru muzyki i poezji, 

ogólne wrażenie artystyczne, inwencję twórczą oraz formę prezentacji.   

3 XII 2012. Barbórka w ZSG. Akademię 

barbórkową swoją obecnością zaszczycili: Ksiądz 

Andrzej Lupa Proboszcz parafii św. Barbary w 

Łęcznej, Adam Niwiński Starosta Łęczyński, Lech 

Tor Wiceprezes LW „Bogdanka” S.A., 

przedstawiciele LW „Bogdanka” S.A., a także 

przedstawiciele związków zawodowych 

nauczycielskich i kopalnianych, dyrektorzy szkół 

oraz dyrektorzy placówek powiatu łęczyńskiego.  

– Dzień Górnika obchodzimy w naszej szkole już po 

raz siódmy. W szkole, która z węgla wyrosła, dla której jest to święto szczególne i symboliczne 

zarazem, bowiem w jednym miejscu spotykają się 

dzisiaj „stare strzechy” z „młodymi lisami” – 

adeptami sztuki górniczej, aby dzielić się radością, 

która wieńczy zmagania górnika z naturą – 

powiedział Arkadiusz Marucha Dyrektor Zespołu 

Szkół Górniczych w Łęcznej, rozpoczynając 

uroczystość. 

W tym szczególnym dla społeczności szkolnej dniu 

Starosta Łęczyński Adam Niwiński powiedział: – 



Dzisiaj dzięki obecności Braci Górniczej i licznie zebranych gości ta uroczystość nabiera 

wspaniałego, niepowtarzalnego klimatu. Jest jednocześnie okazją do złożenia najserdeczniejszych 

życzeń, aby Wasz trud, tak pięknie opisywany nie tylko w książkach, był dla was źródłem satysfakcji. 

Szczęść Boże! 

Następnie głos zabrał Lech Tor Wiceprezes LW „Bogdanka” S.A. życząc zgromadzonej młodzieży 

sukcesów w nauce i chęci do zdobywania wiedzy w murach tej szkoły: – Ważne, abyście mieli 

świadomość, że wiedza teraz zdobyta będzie przekładać się na praktykę w pracy pod ziemią oraz da 

wam możliwość zdobycia zatrudnienia w naszej firmie. 

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

sportowych, które miały miejsce w szkole i na kopalni. 

Nagrodzeni zostali laureaci Powiatowego Konkursu Wiedzy o św. Barbarze „Prowadź Nas Święta 

Barbaro”. Z rąk Księdza Proboszcza Andrzeja Lupy, Starosty Łęczyńskiego Adama Niwińskiego oraz 

Dyrektora Arkadiusza Maruchy dyplomy, nagrody rzeczowe. Za pierwsze miejsca w kategorii wiedza 

i prezentacja multimedialna statuetki św. Barbary otrzymali: 

W kategorii „Wiedza” 

I miejsce – Dominika Przywara z Zespołu Szkół nr 1 w Łęcznej 

II miejsce – Edyta Gryniewicz z Zespołu Szkół nr 1 w Łęcznej 

III miejsce – Daniel Wiechnik z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

Wyróżnienia: 

Mariola Donda z Zespołu Szkół nr 1 w Łęcznej 

Magdalena Przybylska z Zespołu Szkół w Ludwinie 

Ewelina Kowalska z Zespołu Szkół im. Simona Bolivara w Milejowie 

W kategorii „Prezentacja multimedialna”: 

I miejsce – Paulina Wołos z Zespołu Szkół w Ludwinie 

II miejsce – Grzegorz Gil z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

III miejsce – Magdalena Przybylska z Zespołu Szkół w Ludwinie 

Następnie wręczone zostały nagrody dla uczestników VI Barbórkowego Turnieju w Siatkówce 

o Nagrodę Dyrektora ZSG w Łęcznej. Nagrodzeni zostali: I miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej, II 

miejsce – Zespół Szkół im. Simona Bolivara w Milejowie, III miejsce – Zespół Szkół w Ostrowie 

Lubelskim, IV miejsce – Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, V miejsce – Zespół Szkół Rolniczych 

w Kijanach, VI miejsce – Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej. Wręczone 

zostały również nagrody w II Barbórkowym Turnieju w Armwrestlingu o Nagrodę Dyrektora ZSG w 

Łęcznej. I miejsce wywalczyła drużyna chłopców z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, II miejsce z 

Zespołu Szkół im. Simona Bolivara w Milejowie, III miejsce z Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. 

W zmaganiach wzięły również udział dziewczęta, I miejsce wywalczyły uczennice Zespołu Szkół im. 

Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, II miejsce z Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. 

Przedstawiciele kopalnianych związków zawodowych nagrodzili uczniów, którzy w konkursie BHP 

uzyskali najlepsze wyniki, byli to: Przemysław Jasina, Kacper Szymanek, Magdalena Chodun, 

Radosław Dobosz, Artur Gański i Grzegorz Gil.   

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 niezwykłą 

historię opowiadającą o Skarbu strzegącym od wieków bogactw naturalnych i ludzi. 

Miłą niespodzianką czwartego grudnia w dniu 

górniczego święta była wizyta Orkiestry Górniczej 

LW „Bogdanka” S.A. na terenie szkoły. Goście 

zostali przywitani przez Dyrektora ZSG, który złożył 

wszystkim barbórkowe życzenia. Po uroczystej Mszy 

Świętej sprawowanej w intencji górników Dyrektor 

Arkadiusz Marucha wraz z uczniami: Przemysławem 

Jasiną, Kacprem Szymankiem oraz Magdaleną 

Chodun wziął udział w uroczystościach 

barbórkowych na cechowni w Bogdance. W imieniu 

społeczności szkolnej na ręce Zbigniewa Stopy Prezesa LW „Bogdanka” S.A. złożone zostały 

życzenia dla całej załogi kopalni. 

5 XII 2012. Spotkanie z pisarzem.  W Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej odbyło się spotkanie 

młodzieży klas trzecich i czwartych z pisarzem, 

emerytowanym górnikiem, byłym sztygarem kopalni 

„Bogdanka”, Stanisławem Luchowskim.  

Pisarza powitał Dyrektor ZSG Arkadusz Marucha, 

przedstawiając zgromadzonej młodzieży Autora 

literatury górniczej. Stanisław Luchowski urodził się 

w Biłgoraju, Akademię Techniczno-Rolniczą 

ukończył w Bydgoszczy na kierunku Elektrotechnika 

Przemysłowa, a lata pracy spędził w kopalni „Bogdanka” niemal od samych jej początków. Obecnie 

mieszka w Bydgoszczy. 

- Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj być i mówić do was droga młodzieży. Wy jesteście solą tej 

ziemi. Człowiek ma do wyboru albo ciężko pracować za młodu zdobywając wiedzę i wykształcenie, 

albo ciężko pracować przez resztę życia. Pokładam nadzieję, że w tej szkole, w tych murach 

zdobędziecie potrzebną wam wiedzę, która poprowadzi was na szczyty – mówił Pisarz zwracając się 

do uczniów. Podkreślał, że z ziemią łęczyńską związany jest od 1975 r. – Tutaj przyjechałem mając 26 

lat jako młody inżynier elektryk. Pracowało nam się wspaniale, wtedy zdawało się, że zmieniamy 

świat, taki mieliśmy zapał – zaczął opowieść o swoich losach i historii kopalni „Bogdanka”. 

Wspomnienia radosne przeplatały się z trudnymi i bolesnymi. – Wypiliśmy tutaj najgorszą czarę 

goryczy, zjedliśmy najtwardszy kawałek chleba – wspominał nieustanną walkę z żywiołem – Szyby 

zalewane były kilka razy w tygodniu. Nie wszyscy pewnie wiedzą, że w kopalni jest szyb wgłębiony 

do jednego kilometra a następnie zasypany. Jest to Szyb nr 1, który nosi imię odkrywcy tego złoża 

profesora Jana Samsonowicza. Szyb nr 2 nosi imię Jana Bogdanowicza, właściciela tutejszych dóbr – 

mówił Stanisław Luchowski, snując opowieść o łęczyńskim górnictwie. Niezwykłym owocem pracy 

w kopalni „Bogdanka” jest książka „Wybraliśmy Bogdankę”, będąca świadectwem niezwykle 

szybkich przemian na tym terenie. 

Przygodę z pisarstwem Stanisław Luchowski rozpoczął w wieku 53 lat po przebytym zawale serca. 

Przebywając w sanatorium w Nałęczowie rozpoczął pisanie autobiograficznej książki „Przywrócony 

życiu”. Obecnie pisarz w swoim dorobku posiada siedem pozycji, oprócz wymienionych są to: 

„Bohaterowie Halemby”, „Ostatni zjazd”, „Piórem po miedzi”, „Okruchy dnia” i „Po drugiej stronie 

dnia”. Dwie pierwsze pozycje nawiązują do tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce w kopalni 

„Halemba”. Autor opisuje trud pracy górniczej, heroizm towarzyszący akcjom ratowniczym i ludzką 



solidarność. Książki te są hołdem złożonym ratownikom górniczym. Pozycja „Piórem po miedzi” 

przedstawia historię powstania KGHM Polska Miedź. Dwa ostatnie tytuły świadczą o tym, że Pan 

Luchowski jest nie tylko prozaikiem ale też poetą. – W prozie staram się mieć oczy szeroko otwarte, 

a w poezji wręcz przeciwnie – zamykam je – mówił pisarz. 

Pan Stanisław Luchowski od 2008 roku jest członkiem Związku Literatów Polskich. Za swoją 

twórczość został wielokrotnie odznaczony. 9 listopada 2006 r. postanowieniem Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za książkę ,,Wybraliśmy 

Bogdankę”. W grudniu 2009 r. otrzymał Odznakę Honorową Zasłużony dla KWK Halemba-Wirek – 

za książki ,,Bohaterowie Halemby” i ,,Ostatni zjazd”. W styczniu 2012 roku za całokształt twórczości 

na rzecz górnictwa, Ministerstwo Gospodarki nadało mu stopień górniczy: Generalnego Honorowego 

Dyrektora Górniczego. Natomiast podczas tegorocznej Barbórki otrzymał z rąk Zbigniewa Stopy 

Prezesa LW „Bogdanka” S.A. Odznakę Zasłużony dla Górnictwa RP. 

13 XII 2012. Rocznica wprowadzenia stanu 

wojennego. Trzydziestą pierwszą rocznicę 

wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Zespół 

Szkół Górniczych upamiętnił uroczystą akademią. 

Uroczystości szkolne zaszczycił swoją obecnością 

Wicestarosta Łęczyński Kazimierz Budka oraz 

Dyrektor LO im. Jana Zamojskiego w Łęcznej Leszek 

Włodarski. 

Uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny. 

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 wspominał dzień wprowadzenia stanu wojennego: Byłem 

dzieckiem i nie rozumiałem wtedy tego co się wydarzyło, zamiast kultowego Teleranka zobaczyłem 

w telewizji generała Jaruzelskiego w czarnych okularach. Dopiero później zrozumiałem, że wtedy 

wydarzyło się coś ważnego. Zobaczyliśmy z okien czołgi na rogatkach miast, wozy pancerne, żołnierzy 

grzejących się przy koksownikach. Był to czas walki, czas, kiedy narastał opór przeciwko 

komunizmowi. I dał w przyszłości podwaliny do nowej Polski, nowego świata bez totalitaryzmu. 

Niestety okres stanu wojennego to także okres ludzkich tragedii. Pamiętamy tutaj w szkole górniczej, 

że po wprowadzeniu stanu wojennego doszło do masakry w kopalni „Wujek”, gdzie zginęli nasi bracia 

górnicy. Poprosił zebranych by chwilą ciszy uczcili pamięć zamordowanych i zabitych w czasie stanu 

wojennego oraz wszystkie ofiary okresu komunizmu. 

15 XII 2012. Turniej Tenisa Stołowego. W Zespole Szkół 

Górniczych odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 

Starosty Łęczyńskiego. Turniej skierowany był do młodzieży 

i nauczycieli ze szkół terenu Powiatu Łęczyńskiego. 

Rozgrywki odbywały się w dwóch kategoriach: kobiet 

i mężczyzn. 

Pomysłodawcą imprezy był Paweł Woliński, nauczyciel 

wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Rolniczych 

w Kijanach, zaś organizatorem Arkadiusz Marucha Dyrektor 

Zespołu Szkół Górniczych i Adam Matej nauczyciel wychowania fizycznego. 

Do rywalizacji o Puchar Starosty przystąpili nauczyciele: Dariusz Bednaruk, Andrzej Dudziak, Piotr 

Gałat, Józef Krauze, Agnieszka Kwiecińska, Arkadiusz Marucha, Adam Matej, Robert Oremczuk, 

Stanisława Pasieczna i Ewa Sawka-Kunach. 



Uczestnikom kibicowali: Małgorzata Kosiarska, Wicedyrektor ZSG Edyta Król, Alicja Matej, 

Wicestarosta Kazimierz Budka  oraz słuchacze z ZSG w Łęcznej.  

Finaliści turnieju w kategorii kobiet: 

I miejsce – Agnieszka Kwiecińska, ZS nr 2 w Łęcznej 

II miejsce – Ewa Sawka-Kunach, ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej 

III miejsce – Stanisława Pasieczna, ZS nr 2 w Łęcznej 

Finaliści turnieju w kategorii mężczyzn: 

I miejsce – Dariusz Bednaruk, Zespół Szkół w Cycowie 

II miejsce – Adam Matej, ZSG w Łęcznej 

III miejsce – Piotr Gałat, ZSG w Łęcznej  

Dyplomy i puchary zwycięzcom wręczał Wicestarosta Łęczyński Kazimierz Budka, natomiast 

Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha każdego z uczestników 

obdarował szkolnymi gadżetami.   

15 XII 2012. Bawili górników na Karczmie Piwnej. 

Młodzież z Liberum Veto zaprezentowała spektakl 

kabaretowy „Górnik i Ma-Ryla” dla ponad 300 górników, 

którzy bawili się na Karczmie Piwnej Komisji Zakładowej 

NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa Budowy kopalń 

PeBeKa S.A. w Lubinie. Impreza odbyła się w Hali 

Sportowej przy ul. Składowej. 

20 XII 2012. Spotkanie z piłkarzami w ZSG. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci uczniów 

i nauczycieli. Tego dnia w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej gościli piłkarze związani 

z Górnikiem Łęczna:  

• Sławomir Nazaruk – kierownik drużyny GKS „Bogdanka”, 

jedna z legend Górnika-Łęczna, swoją karierę piłkarską 

rozpoczął w Viktorii Parczew. 

• Mariusz Pawelec – wychowanek Górnika-Łęczna, obecnie 

obrońca WSK Śląsk Wrocław. 

• Veljko Nikitović – Serb, wychowanek Cvena Zvezda 

Belgrad, obecnie kapitan drużyny GKS „Bogdanka”. 

• Sergiursz Prusak – bramkarz GKS „Bogdanka”, 

macierzysty klub OSiR Pleszew, do Łęcznej przeszedł  

z Floty Świnoujście. 

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Adama Mateja, nauczyciela wychowania fizycznego, który w ten 

sposób chce zachęcić uczniów do uprawiania sportu. Nie tylko piłki nożnej, ale i innych dyscyplin: 

narciarstwa, łyżwiarstwa, tenisa stołowego, siatkówki itd. Po krótkiej prezentacji piłkarzy uczestnicy 

spotkania mieli okazję do zadawania pytań. Pytania dotyczyły głównie piłki nożnej, łęczyńskiego 

klubu sportowego, życia prywatnego i zawodowego, planów na przyszłość, sposobu spędzania 

wolnego czasu. 

Na zakończenie każdy z uczestników spotkania mógł podjeść i osobiście porozmawiać z każdym ze 

sportowców, otrzymać plakat z autografami i zrobić pamiątkowe zdjęcie.  

Miejmy nadzieję, że zainicjowane przez nauczyciela spotkanie, będzie miało swoją kontynuację. 

21 XII 2012. Spotkanie wigilijne.   Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni. Jest taki 

wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy gromadzą się przy wspólnym stole. Jest taki wieczór, gdy 

łamiemy się opłatkiem i składamy życzenia. To noc wyjątkowa… Jedyna… Niepowtarzalna… Noc 

Bożego Narodzenia. Tymi słowami dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej Arkadiusz 



Marucha rozpoczął świąteczne spotkanie z 

uczniami i pracownikami szkoły. 

Jednocześnie z okazji zbliżających się świąt 

życzył: - Samych radosnych i magicznych 

chwil w rodzinnym gronie, przy żywicznym 

zapachu świerkowej gałązki, ze wspólnie 

śpiewaną kolędą i upragnionym gościem przy 

wigilijnym stole. Niech magia Bożego 

Narodzenia przetrwa w nas jak najdłużej, a 

nadchodzący Nowy 2013 Rok spełni marzenia ukryte na samym dnie serca. Świąteczne życzenia 

uczniom i pracownikom szkoły złożył również przybyły na tę uroczystość Mirosław Tarkowski 

Przewodniczący Komisji Oświaty. 

Następnie uczniowie i nauczyciele zgromadzeni przy symbolicznym wigilijnym stole wysłuchali 

fragmentu Pisma Świętego o Bożym Narodzeniu odczytanego przez ks. Tomasza Konstanciuka. 

Kapłan zgodnie z wigilijną tradycją skierował do wszystkich świąteczne życzenia i słowa pojednania. 

W tym duchu szkolna grupa teatralna Liberum Veto przedstawiła inscenizację wigilijną pokazującą 

kontrast atmosfery Świąt Bożego Narodzenia z dzisiejszą rzeczywistością. We występie zawarte było 

przesłanie, aby przy wigilijnym stole znalazło się miejsce dla Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny. 

– Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to dla czego się żyło. I święta i dom pełen wspomnień – 

powiedziała  opiekunka grupy teatralnej. 

Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem i składaniem świątecznych życzeń. 

8 I 2013. Moja robota w kopalni - spotkanie w 

ZSG z Walentym Bąbelewskim.  Uczniowie 

czterech klas pierwszych Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej dzięki spotkaniu z malarzem, 

emerytowanym górnikiem Walentym Bąbelewskim, 

mieli możliwość zapoznania się z przyszła pracą 

w zawodzie górnika. Pan Walenty przeniósł na płótno 

kilkadziesiąt lat pracy pod ziemią. 

Spotkanie rozpoczął tradycyjnym górniczym 

pozdrowieniem „Szczęść Boże!”. Jego wspomnienia 

utrwalone na płótnach sięgają 6 grudnia 1958 r., kiedy to zaczynał pracę jako osiemnastoletni chłopak 

w kopalni w Sosnowcu. Dzięki obrazom uczniowie ujrzeli podziemny świat, którego dzisiaj już nie 

ma. Na wystawie nie zabrakło wizerunku patronki górników, św. Barbary. Szczególnie okazały jej 

portret artysta podarował dwa lata temu szkole górniczej 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, podkreślając, że te spotkania 

są dla niego szczególnie cenne. 

8 I 2013. Uczniowie ZSG najlepsi w piłce ręcznej. Drużyna Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

zajęła I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Licealiada Piłka Ręczna Chłopców. Rozgrywki 

przeprowadzone były w hali sportowej w Ludwinie. Organizatorem zawodów był Powiatowy Szkolny 

Związek Sportowy w Łęcznej.  



Do rozgrywek przystąpili: 

Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej – opiekun Mirosław Tarkowski 

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – opiekun Mirosław Pieczywek 

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – opiekun Adam Matej 

Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”.  Po zaciętej rywalizacji drużyny zajęły 

następujące miejsca: 

I miejsce – ZSG w Łęcznej 

II miejsce – ZS Rolniczych w Kijanach 

III miejsce – ZS nr 1 w Łęcznej 

17 stycznia 2013 r. w Chełmie odbędą się zawody rejonowe, mamy nadzieję, że nasi uczniowie 

pokażą klasę i znowu zdobędą I miejsce.   

10 I 2013. XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy 

Technicznej. W I Liceum Ogólnokształcącym im. 

Stefana Czarnieckiego w Chełmie odbyły się 

zawody okręgowe XXXIX edycji Olimpiady 

Wiedzy Technicznej. Wzięli w nich udział również 

uczniowie Technikum Elektrycznego z Zespołu 

Szkół Górniczych w Łęcznej: Ernest Stopa i Dawid 

Skoczylas z kl. IVd. Opiekunem uczniów była 

nauczycielka Anita Golan. 

II etap olimpiady składał się z dwóch części. W pierwszej uczniowie mieli rozwiązać zadanie 

dotyczące  optymalizacji, w drugiej trzy zadania problemowe. Najlepsi uczniowie spotkają się 

w dniach 12-14 kwietnia na etapie ogólnopolskim.  

Zawody podzielone są na trzy etapy: szkolny, okręgowy i ogólnopolski. W październiku 2012 r. odbył 

się etap szkolny olimpiady, wzięli w niej udział uczniowie klasy III i IV TE w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej: Kacper Szymanek i Przemysław Jasina – kl. IIId oraz Dawid Skoczylas, 

Ernest Stopa, Łukasz Warzyszak, Kamil Świrski z kl. IVd. 

Organizatorem Olimpiady jest Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych. Olimpiada Wiedzy Technicznej należy do największych olimpiad przedmiotowych 

w kraju. Patronat honorowy nad olimpiadą sprawuje Minister Gospodarki.  

Celem Olimpiady jest między innymi : zainteresowanie uczniów techniką, rozwijanie i kształtowanie   

  umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy, wykrywanie i stymulowanie 

aktywności  poznawczej młodzieży uzdolnionej technicznie, stwarzanie młodzieży możliwości 

szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień a nauczycielom - warunków twórczej 

pracy z młodzieżą. 

Zawodnicy mają szansę zdobyć tytuł laureatów w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-

budowlanej i elektryczno - elektronicznej.  

11 I 2013. „Po męsku o dojrzewaniu”. W Zespole 

Szkół Górniczych w Łęcznej  odbyło się spotkanie 

w ramach pierwszej edycji programu edukacyjnego „Po 

męsku o dojrzewaniu”.  Program adresowany jest do 

chłopców klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, 

jako pomoc dydaktyczna w realizacji celów ścieżki 

edukacyjnej z takich przedmiotów jak biologia, 

wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne.  

Prelekcja wzbogacona była pokazem multimedialnym 

pt: „Po męsku o dojrzewaniu”. Główny wątek tematyczny wykładu dotyczył zagadnień związanych 



z higieną okresu dojrzewania, a w szczególności dbałości o skórę twarzy, głowy i zęby, golenia się 

oraz radzenia sobie z potliwością i jej konsekwencjami. W przystępny sposób, bez zbędnych 

naukowych dygresji, wyjaśniono wpływ hormonów płciowych na stan skóry twarzy i mechanizm 

powstawania wyprysków. Wyjaśniono rolę gruczołów potowych i łojowych oraz zmiany, jakimi 

podlegają w okresie dojrzewania biologicznego. Prelekcja nawiązywała również do emocjonalnych 

trudności okresu dojrzewania manifestujących się między innymi zmianą rytmu snu i czuwania, 

drażliwością w kontaktach z rodzicami, poszukiwaniem akceptacji w grupie rówieśniczej. Zwrócono 

uwagę na znaczenie aktywności fizycznej, którą przedstawiono jako atrakcyjną formę spędzania czasu 

z rówieśnikami oraz sposób na odnalezienie własnego stylu, a także radzenia sobie z kompleksami 

okresu dojrzewania i stresem. Celem było zaprezentowanie zdrowego trybu życia jak również 

uzupełnienie wiedzy z zakresu fizjologii dojrzewania. Realizacja prelekcji pomoże chłopcom w: 

· przyswojeniu informacji o właściwej terminologii o zmianach fizycznych i psychicznych 

zachodzących w okresie dojrzewania, 

· wyrobieniu właściwych nawyków higieny osobistej, głównie nawyku właściwego golenia, 

· zrozumieniu związku aktywności fizycznej ze zdrowiem. 

Uczniowie oprócz wiedzy teoretycznej otrzymali  specjalne zestawy edukacyjne zawierające: ulotki 

informacyjne, mini szampon i dezodorant. 

Zajęcia poprowadził pan Jacek Rosiński Prelegent Działu Edukacji i Profilaktyki Procter & Gamble 

DS. Polska Sp. z o.o 

14 I 2013. Powiatowy Etap Konkursu Wiedzy o 

Samorządzie Terytorialnym. 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 szkół 

z terenu Powiatu Łęczyńskiego: z Zespołu Szkół Nr 1, 

Zespołu Szkół Górniczych, Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka, Zespołu Szkół Nr 2 

im. Simona Bolivara w Milejowie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. 

Uczniów i ich opiekunów powitał nauczyciel WOS Mariusz Witkowski. Również Wicestarosta 

Łęczyński Kazimierz Budka skierował słowa powitania do uczniów, wyraził także radość z ich licznej 

obecności w tym konkursie.  – Cieszę się że są chętni, którzy chcą pogłębiać wiedzę dotyczącą 

samorządu terytorialnego – mówił – Nie wszyscy mogą w tym konkursie wygrać, niech więc wygrają 

najlepsi. – Reforma samorządu terytorialnego to jedna z reform, która przyniosła najlepsze korzyści 

dla kraju i dlatego tę wiedzę należy krzewić. Życzę wszystkim powodzenia – mówił dyrektor ZSG 

Arkadiusz Marucha. 

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test zawierający pytania dotyczące wyborów samorządowych, 

a także budżetów jednostek powiatowych i gminnych. Trzeba było znać odpowiedź m.in. na pytania: 

Co składa się na dochody gmin? Jakie są źródła dochodów powiatów? Co należy do zadań 

terytorialnej komisji wyborczej? Kto może wystąpić z inicjatywą przeprowadzenia referendum 

lokalnego? 

Zwycięzcami etapu powiatowego zostali: 

I miejsce – Zdobysław Gomułka, kl. IVd Technikum Elektryczne, Zespół Szkół Górniczych 

w Łęcznej 

II miejsce – Agnieszka Wawszczak, kl. IV Technikum Ekonomiczne, Zespół Szkół im. Króla 

Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej 



Zwycięzcy otrzymali z rąk Wicestarosty Łęczyńskiego albumy oraz wydawnictwa promujące powiat, 

pozostałym uczestnikom dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej Arkadiusza Marucha wręczył 

szkolne gadżety. 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów podczas etapu wojewódzkiego. 

Ogólnopolski Ranking Techników 2013. Technikum Górnicze na 20. miejscu na Lubelszczyźnie.  

W styczniu ogłoszone zostały wyniki 15. edycji 

Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, 

przygotowanego przez miesięcznik „Perspektywy” i 

dziennik „Rzeczpospolita”. Technikum Górnicze w 

Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej zajęło 20. miejsce 

wśród 153 techników województwa lubelskiego. Nasza 

szkoła to jedyne technikum Powiatu Łęczyńskiego z tak wysoką lokatą. 

Kapituła rankingu, pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, rektora Akademii Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, brała pod uwagę: sukcesy szkoły w olimpiadach 

przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów 

dodatkowych oraz ocenę szkoły przez kadrę akademicką. W przypadku techników uwzględniono też 

wyniki egzaminów zawodowych. Ranking dostarcza wszechstronnych informacji na temat osiągnięć 

danej szkoły odpowiadając na oczekiwania potencjalnych uczniów. 

Najlepsze w województwie lubelskim i jednocześnie w Polsce okazało się Technikum Elektroniczne 

im. Obrońców Lublina 1939 roku z Lublinie. Miejmy nadzieję, że Zespół Szkół Górniczych 

w Łęcznej będzie co roku stawiał sobie coraz wyższą poprzeczkę.   

15 I 2013. Najlepsi tenisiści w powiecie. W Zespole Szkół Nr 2 im. 

Simona Bolivara w Milejowie odbyły się Powiatowe Mistrzostwa 

w Tenisie Stołowym. Wzięło w nim udział sześć drużyn w kategorii 

chłopców: trzy wystawił gospodarz, dwie Zespół Szkół Górniczych 

w Łęcznej i jedną Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach. Uczniowie 

rywalizowali ze sobą grając systemem pucharowym do dwóch 

przegranych spotkań.  

Najlepszym zespołem w Powiecie Łęczyńskim okazał się: Robert Dżyg, 

kl. IIIa TG i Krystian Kopeć, kl. Ia TG, uczniowie z Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej. Uczniowie tym samym awansowali do 

rejonowych rozgrywek, które obędą się 24 stycznia w Chełmie. Drugi 

zespół w składzie: Paweł Jaroszek, kl. Ia TG i Michał Mikołajczuk, kl. Ia 

TG – zajął V miejsce. Opiekunem naszych tenisistów jest mgr Piotr Gałat. 

Wyniki rozgrywek:  

I miejsce – zespół nr 1, ZSG w Łęcznej 

II miejsce – zespół nr 1, ZS nr 2 Milejów 

III miejsce – zespół nr 2, ZS nr 2 Milejów 

IV miejsce – zespół z ZSR w Kijanach 

V miejsce - zespół nr 2, ZSG w Łęcznej 

VI miejsce – zespół nr 3, ZS nr 2 Milejów 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 

podczas kolejnego szczebla rozgrywek.  

16 I 2013. Mistrzostwa Powiatu Łęczyńskiego 

„Licealiada” w piłce siatkowej chłopców. W Zespole 

Szkół nr 1 w Łęcznej odbyły się Mistrzostwa Powiatu 

Łęczyńskiego „Licealiada” w piłce siatkowej chłopców. Do 



zawodów przystąpiły drużyny ze szkół łęczyńskich: Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza 

Jagiellończyka, ZS nr 1, Zespołu Szkół Górniczych oraz ZS Nr 2 w Milejowie, ZSR w Kijanach.  

Szkołę górniczą reprezentowali: Augustynowicz Daniel kl.2d, Bargiel Dominik kl.2a, Kowalski 

Konrad kl.3a, Krępacki Piotr kl.2c, Martynowski Mateusz kl. 1b,Sieniec Marcin kl.2a, Sikora Marcin 

kl. 2a, Szymanek Kacper kl.3d, Szymański Przemysław kl.3d. Drużyną opiekuje się Adam Matej.  

Po wyrównanej rywalizacji wyłoniono zwycięzców: 

I miejsce – ZS nr 1 w Łęcznej 

II miejsce – ZS Nr 2 w Milejowie 

III miejsce – ZSR w Kijanach 

IV miejsce – ZSG w Łęcznej  

V miejsce - ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka 

17 I 2013. Sukces ZSG w Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”. 

Karol Styś z kl. IIIa i Przemysław Świetlicki z kl. IVa 

uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

„stanęli na podium” zajmując II miejsce w III edycji 

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Górniczej 

„O Złotą Lampkę”. Olimpiada odbywała się na Śląsku 

w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu. To wielki 

sukces uczniów i przygotowujących ich nauczycieli 

przedmiotów zawodowych. To również sukces 

szkoły, której uczniowie z roku na rok zdobywają laury w ogólnopolskiej olimpiadzie. Rok temu 

uczniowie ZSG zajęli III miejsce w II edycji tej Olimpiady. 

Uczniowie wraz z nauczycielem przedmiotów zawodowych Janiną Sobalą wyjechali już w czwartek 

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

„Axel” w Bieruniu zapewnili organizatorzy na koszt Starostwa Powiatowego w Bieruniu, które jest 

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

w czasie 45 min. rozwiązać test składający się ze 100 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. Poprzeczka postawiona była bardzo 

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

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

przedmiotów zawodowych przyniosła bardzo dobre owoce. 

Karol i Przemek zdobyli 193 punkty na 196 możliwych i przeszli do III etapu olimpiady. Maksymalną 

ilość punktów zdobyły dwie drużyny z Rybnika i Pawłowic, które ex equo zajęły pierwsze miejsce. 

Bardzo dobrą lokatą może się też pochwalić Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim, którego uczniowie 

zajęli III miejsce, byli to Michał Słowik i Dawid Nawrocki. 

Pracą jury, złożonego z opiekunów wszystkich reprezentacji, kierował dr inż. Jan Kania, adiunkt 

Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Obecny podczas II etapu eliminacji był również 

dr inż. Piotr Sobota, Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, sprawującej 

patronat naukowy na Olimpiadą. Finaliści mają zagwarantowany indeks tego Wydziału po ukończeniu 

szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego. Olimpiada wpisana została na ministerialną listę konkursów i 

olimpiad, których laureaci są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe, dzięki czemu finaliści już dzisiaj mogą cieszyć się maksymalnym wynikiem tej części 

egzaminu. 

Do kogo trafi Złota Lampka dowiemy się 18 kwietnia 2013 r. Obok drużyn z Rybnika, Pawłowic, 

Bierunia, Ostrowa Lubelskiego i Jastrzębia Zdroju uczniowie ZSG w Łęcznej będą walczyć o tytuł 

laureata. Życzymy im wytrwałości i mamy nadzieję, że Złota Lampka trafi do Łęcznej. 



17 I 2013. III miejsce dla ZSG w Rejonowej Licealiadzie. 

W Chełmie została przeprowadzona Rejonowa Licealiada w 

piłce ręcznej chłopców. Zawody odbywały się w Miejskiej 

Hali Sportowej MOSiR. Uczestniczyły w nich drużyny z: II 

LO i ZST w Chełmie, LO w Rejowcu, ZSZ nr 1 i III LO we 

Włodawie oraz ZSG w Łęcznej w składzie: Chałupnik 

Karol, Gałka Jakub, Kociuba Kamil, Madejewski Karol, 

Wałecki Michał, Watras Łukasz z klasy 4a, Gersztyn Patryk, 

Kowalski Konrad z klasy 3a, Bargiel Dominik kl. 2a, 

Miszczuk Krzysztof kl. 2m, Augustynowicz Daniel kl. 2d, Nowaczek Marcin kl.1b. Poziom zawodów 

zdaniem opiekuna drużyny górników Adama Mateja był wyrównany i bardzo wysoki. 

A oto wyniki klasyfikacji końcowej: 

I – miejsce LO Rejowiec 

II – miejsce ZSZ nr 1 i III LO Włodawa 

III – miejsce ZSG Łęczna 

IV – miejsce ZST Chełm 

V - miejsce II LO Chełm 

22 I 2013. Szkolne obchody 150. rocznicy 

Wybuchu Powstania Styczniowego.  W nocy z 22 

na 23 stycznia 1863 r. rozpoczęło się jedno ze 

znaczących Powstań Narodowych. W tym roku 

obchodzimy 150. rocznicę jego wybuchu. Mimo, że 

zakończyło się klęską jest ważnym wydarzeniem 

w dziejach Polski. – Honorując patriotyczne oddanie 

i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych, 

spłacamy dług wobec wielu pokoleń Polaków, którzy 

nie wahali się stanąć do walki w obronie wolności – 

mówi uchwała Senatu RP, ustanawiająca rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego. 

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej uczczenie tej doniosłej rocznicy uznali 

za swój obowiązek. 22 stycznia 2013 roku w Sali im. Jana Samsonowicza odbyła się uroczysta 

akademia, podczas której uczniowie przypomnieli wydarzenia związane z wybuchem Powstania 

Styczniowego i jego rolą w kształtowaniu poczucia solidarności narodowej. Przypomnieli również 

lokalnych bohaterów Powstania, których mogiła znajduje się na łęczyńskim cmentarzu. 

Po zakończonej akademii uczniowie klasy Ic wraz z kapłanami udali się na cmentarz, gdzie na 

powstańczej mogile złożyli kwiaty i zapalili znicz. Ks. Tomasz Konstanciuk, przypomniał młodzieży 

o znaczeniu powstańczego czynu i obowiązku pamięci o historii naszego narodu. - Stoimy przy grobie 

powstańców którzy oddali życie w walce o wolność Ojczyzny podczas Powstania Styczniowego. Tego 

typu uroczystości i miejsca skłaniają nas do głębokiej refleksji - mówił ks. Tomasz - Są nie tylko 

doskonałą lekcją historii przypominającą, że nie zawsze w naszej Ojczyźnie cieszyliśmy się wolnością, 

że był czas kiedy Polska zniknęła z mapy świata, są okazją do oddania czci ofiarom, złożenia wyrazów 

szacunku. To miejsce i czas skłania także do zastanowienia nad problemem patriotyzmu. Dzisiaj, kiedy 

nie musimy stawać zbrojnie w walce o wolność Ojczyzny, trzeba nam spojrzeć szerzej na patriotyzm, 

jak go rozumieć dzisiaj. Warto  zastanowić się nad okolicznościami w jakich doszło do utraty wolności 

i suwerenności. Górę wzięła prywata i brak zainteresowania rzeczywistymi interesami narodu. Liczył 

się tylko osobisty zysk i, rzekoma, troska o dobre relacje z sąsiednimi krajami. Dzisiejszy patriotyzm 

powinien pójść w tym kierunku, aby nie dopuścić ponownie do podobnej sytuacji, warto przejąć się nie 

tylko swoimi własnymi problemami i zatroskaniem o „nasze podwórko”, ale mieć na względzie to co 

dobre także dla innych i dla naszej Ojczyzny. 



Ks. Michał Gałus poprowadził modlitwę w intencji tych, którzy oddali życie za Ojczyznę zwłaszcza 

za bohaterów Powstania Styczniowego walczących na ziemi łęczyńskiej: ppłk. Bogusława 

Ejtmanowicza, Kazimierza Bogdanowicza, Bernarda Iwaszkiewicza, Adama Blejszmita, Wincentego 

Bilińskiego, Józefa Kurka, Pawła Łaniuka, Karola Janisza, Aleksandra Płodowskiego, Andrzeja 

Wójcika i nieznanych powstańców. Stali się oni legendą powstania i symbolem dążeń 

niepodległościowych narodu polskiego. 

Obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej były piękną 

lekcją historii, patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. 

23 I 2013. Dziewczęta wywalczyły III miejsce! W Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara odbyły 

się Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej dziewcząt. W zawodach uczestniczyły drużyny z Kijan, 

Milejowa, ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka i Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Reprezentacja naszej szkoły zajęła III miejsce. 

Skład drużyny: 

Ilona Grochowska, kl. IIc 

Magdalena Jasielska, kl. IIc 

Magdalena Bodzak, kl. Ic 

Karolina Kawiak, kl. Ic 

Andżelika Kister, kl. Ic 

Paulina Skrzypczak, kl. Ic 

Aneta Wasil, kl. Ic 

Ewelina Szafranek, kl. Ic 

24 I 2013. Rejonowa Licealiada w Chełmie. W Miejskiej Hali Sportowej MOSiR w Chełmie 

rozegrano Rejonową Licealiadę w tenisie stołowym chłopców. W zawodach udział wzięły dwie 

drużyny z Powiatu Włodawskiego, cztery z Powiatu Chełmskiego, dwie z Powiatu Świdnickiego 

i dwie z Powiatu Łęczyńskiego. 

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej reprezentowali: 

Robert Dżyg, kl. IIIa 

Krystian Kopeć, kl. Ia 

Michał Mikołajczuk, kl. Ia 

30 I 2013. Promocja w Gimnazjum nr 1. Już w 

styczniu rozpoczął się cykl promocji Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej w szkołach gimnazjalnych. 

Pierwsze spotkanie promocyjne odbyło się w ramach 

współpracy Zespołu ZSG ze Szkolnym Ośrodkiem 

Kariery działającym w Gimnazjum nr 1 w Łęcznej. Było 

ono jednocześnie okazją do przybliżenia wiedzy na 

temat zawodu górnika.  

Gimnazjaliści z klas drugich i trzecich obejrzeli film 

o Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A., następnie obejrzeli obrazy łęczyńskiego malarza, 

emerytowanego górnika Walentego Bąbelewskiego. Artysta prezentując cykl malarski „Moja robota 

w kopalni” opowiadał o swojej pracy „na dole”, którą rozpoczął w latach pięćdziesiątych. Na 

zakończenie uczniowie grupy teatralnej „Liberum Veto” wystąpili ze scenką kabaretową „Górnik 

i Ma-Ryla”. Opowiadała ona o pierwszym dniu pod ziemią młodego górnika, który został „otoczony 

opieką” przez dwóch doświadczonych „ryli”. Pierwszy dzień w kopalni okazał się bardzo trudny dla 

„młodziaka”. Przedstawienie dostarczyło zebranym uczniom i nauczycielom wielu powodów do 

śmiechu. 



Zachęcając do podjęcia nauki w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Grzegorz Gil i Jakub Jasielski 

wykorzystując aktorski talent zaprezentowali ofertę edukacyjną szkoły. Natomiast dziewczęta rozdały 

zainteresowanym ulotki. 

Spotkanie w ramach działań Szkolnego Ośrodka Kariery poprowadziła pedagog szkolny Joanna 

Kłodzińska. Miłym akcentem było przedstawienie zebranym uczniom Magdaleny Jasielskiej, Jakuba 

Jasielskiego i Sebastiana Głowniaka, absolwentów Gimnazjum nr 1.   

2 II 2013. Studniówka 2013. Każda noc studniówkowa jest 

niezapomnianym i niepowtarzalnym przeżyciem dla 

maturzystów. Uczniowie klas czwartych Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej swoje najważniejsze „sto dni do matury” 

spędzili bawiąc się z 2 na 3 lutego 2013 r. w Zajeździe „Drob” 

w Urszulinie. 

W balu studniówkowym po raz piąty wzięli udział uczniowie 

klas czwartych Technikum Górniczego i po raz pierwszy 

uczniowie Technikum Elektrycznego Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Był to czas oderwania się 

od zwykłych obowiązków dnia codziennego, od pracy i odpowiedzialności. Zanim młodzież uległa 

nastrojowi szampańskiej zabawy i radości, powitała – słowem i kwiatami – gości przybyłych na 

uroczystość: dyrektora szkoły Arkadiusza Maruchę, wicedyrektor Edytę Król, członka Zarządu 

Powiatu Łęczyńskiego Andrzeja Dyczewskiego z małżonką, grono pedagogiczne oraz rodziców. 

Rozpoczynając bal studniówkowy Dyrektor Arkadiusz Marucha powiedział: Dzisiejszy bal zapadnie 

wam głęboko w pamięci i będziecie zawsze go miło wspominać. Życzę wszystkim wspaniałej zabawy 

oraz powodzenia na egzaminie maturalnym i zawodowym. Dołączając się do życzeń Andrzej 

Dyczewski mówił: Dzisiaj bawcie się, udany bal maturalny niech będzie miał swoją kontynuację 

podczas czekających was egzaminów. Jestem dumny, że mamy w powiecie szkołę, która kształci tak 

wspaniałą młodzież. 

Był też czas podziękowań dla dyrekcji szkoły i nauczycieli, a przede wszystkim dla: Anity Golec – 

wychowawczyni kl. IV d Technikum Elektrycznego, Łukasza Pieczyńskiego – wychowawcy kl. IVa 

Technikum Górniczego i Janusza Mieczkowskiego – wychowawcy kl. IVb Technikum Górniczego. 

Młodzież pamiętała również o tym, aby podziękować osobom sobie najbliższym – rodzicom, będącym 

dla nich przykładem i wsparciem. 

Po krótkich przemówieniach zabrzmiało tak długo oczekiwane: Poloneza czas zacząć! Uczniowie 

z niezwykłą perfekcją zaprezentowali swoje umiejętności w tym najważniejszym, otwierającym 

studniówkę tańcu.  A potem… rozpoczęły się hulanki i swawole, które trwały do białego rana. 

Humory dopisywały wszystkim. I nic dziwnego: porywająca muzyka, smaczne przekąski, a przede 

wszystkim towarzystwo pięknych partnerek sprzyjały wspaniałej zabawie. 

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 też i ten sobotni wieczór.   

26 II – 1 III 2013. Obóz narciarski uczniów ZSG 

w najszczęśliwszej wsi w Polsce! W tym samym 

czasie kiedy Kamil Stoch zdobywał tytuł mistrza 

świata w skokach narciarskich w Val di Fiemme 

uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

odnosili sukcesy narciarskie w Zębie, jego rodzinnej 

miejscowości. 

Przez cztery dni aktywnego wypoczynku czternastu 

uczniów pod okiem nauczycieli wychowania 



fizycznego Adama Mateja i Piotra Gałata zgłębiało tajniki jazdy na nartach bądź doskonaliło tę 

umiejętność. Zanim jednak uczniowie zaczęli szusować zapoznali się z „dekalogiem narciarza”, by 

zachować bezpieczeństwo i kulturę jazdy na stoku.  Emocji było co nie miara. Pomimo początkowych 

niepowodzeń nowicjusze z każdym dniem, coraz lepiej radzili sobie z jazdą na nartach. Trzeciego dnia 

cała grupa miała możliwość sprawdzić nabyte umiejętności na znacznie dłuższym i bardziej stromym 

stoku Grapa-Litwinka. 

Po wyczerpujących zmaganiach z siłami natury i własnymi słabościami uczniowie mieli okazję 

zregenerować się na basenach termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej. Zanim jednak się tam udali 

wszyscy uczestnicy wyjazdu: uczniowie ZSG, ZS im. K.K. Jagiellończyka oraz ZS nr 2 w Łęcznej, 

zasiedli przy ognisku by wspólnie piec kiełbaski i zajadać się frytkami. 

Kiedy Kamil Stoch wywalczył tytuł mistrza świata uczniowie z jeszcze większym zapałem szusowali 

po stoku Grapa-Litwinka. Dopiero jednak po powrocie do Zębu rozpoczęli świętowanie, które 

zakończyło się nocnym maratonem na Gubałówkę na cześć złotego medalisty.  Do takiego uczczenia 

niezwykłych wyników Polaka zmobilizował swoich wychowanków nauczyciel Adam Matej.   

Pobyt w górach z pewnością można zaliczyć do udanych. Wyjazd był wprawdzie bardzo krótki - od 26 

lutego do 1 marca -  ale pełen atrakcji. Uczniowie już planują przyszłoroczne śnieżne szaleństwo.   

7 III 2013. Warsztaty dla maturzystów. 

Wykładowcy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 

w Lublinie poprowadzili dla klas maturalnych zajęcia 

fakultatywne przygotowujące do egzaminu 

maturalnego. 

Zajęcia z matematyki poprowadził doktor 

habilitowany nauk matematycznych, profesor 

nadzwyczajny WSEI Jan Szynal z Wydziału 

Ekonomii. Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie 

dział dotyczący figur obrotowych. Profesor zwrócił 

uwagę maturzystom, że matematyki nie można nauczyć się na pamięć, ale należy ją zrozumieć, 

wówczas nie będzie problemu z rozwiązaniem innych zadań. Poprowadzony przez niego wykład 

podobał się wszystkim uczniom. Kolejne zajęcia fakultatywne, w których uczestniczyli to język 

angielski. Poprowadziła je mgr Justyna Kamińska, lektor języka angielskiego WSEI, posiadająca 

uprawnienia egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Podczas tych 

zajęć uczniowie przypomnieli sobie procedury związane z egzaminem maturalnym z języka 

angielskiego, wykładowca radziła uczniom jak rozwiązywać zadania, by niepotrzebnie nie tracić 

punktów. Poprowadziła również krótkie ćwiczenia językowe. 

Nowoczesne podejście do dydaktyki pozwala na wspieranie uczniów przez nauczycieli akademickich. 

Miejmy nadzieję, że współpraca szkoły i WSEI będzie znacząca w przygotowaniu młodzieży do 

najważniejszego dla nich egzaminu na tym etapie nauczania.   

8 III 2013. ZSG na Dzień Kobiet w Podgłębokiem. 

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

w Podgłębokiem uczniowie z Grupy Teatralnej 

Liberum Veto działającej w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej zaprezentowali sztukę Biała 

suknia. Spektakl był prezentem Wicestarosty 

Łęczyńskiego Kazimierza Budki dla pracowników 

i wychowanek Ośrodka z okazji Dnia Kobiet. 

Biała suknia opowiada o losach trzech par, których 

dzieje toczą się w odległym od siebie czasie. 

Przedstawienie przybliżyło dziewczętom tradycję zaślubin na tle przemian społeczno obyczajowych 



w Łęcznej. Scenariusz przedstawienia, w oparciu o dwa opowiadania Marii Kieres-Kramek: Legenda 

w Łęcznej oraz Biała suknia, przygotowała, opiekunka Liberum Veto. 

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

scenek. W tę rolę wcieliła się Marzena Golan opiekunka grupy, która podjęła się zastąpić ucznia 

odbywającego w tym czasie praktyki zawodowe w LW „Bogdanka” S.A. Pani profesor w roli aktorki 

wypadła „super” jak zapewniali ją podopieczni. Występ obejrzały wszystkie wychowanki Ośrodka 

w Podgłębokiem, spektakl bardzo się spodobał a aktorzy zostali zaproszeni z następnym 

przedstawieniem. 

Dyrektor Maria Radko zaprosiła uczniów i opiekunów na obiad, podczas którego opowiedziała 

o pracy tego największego w Polsce Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Spotkanie było 

cenną lekcją dla uczniów ZSG, którzy mieli okazję poznać placówkę, która nie tylko kształci, ale też 

duży nacisk kładzie na wychowanie i kształtowanie właściwych postaw. 

Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu „Z ortografią na co dzień”. Ilona Grochowska uczennica 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej zakwalifikowała się do finału IX Ogólnopolskiego Konkursu 

„Z ortografią na co dzień”. Wejście do finału zapewniło jej uzyskanie 95% poprawnych odpowiedzi. 

Pierwszy etap konkursu odbył się 29 października 2012 roku w ZSG w Łęcznej. Wzięło w nim udział 

18 osób. Do II etapu przeszło dziewięć osób: Daniel Augustynowicz (II d), Norbert Czarnomysy 

(II d), Dominik Dąbrowski (I d), Damian Fiodor (II d), Ilona Grochowska (II c), Wojciech Grzesiuk 

(I d), Magdalena Jasielska (II c), Dawid Kowalski (II m) oraz Patrycja Romańczuk (II c). 8  stycznia 

2013 r. zmierzyli się oni z zadaniem polegającym na przeredagowaniu  tekstu tak, by spełniał kryteria 

poprawności ortograficzno – interpunkcyjnej. Uczniów do konkursu przygotowywała Marzena Golan, 

nauczycielka j. polskiego.   

20 III 2013. „Młodzież Zapobiega Pożarom” 

w Powiecie Łęczyńskim. Mateusz Zabłotny z Zespołu 

Szkół Górniczych w Łęcznej, Krzysztof Siedlecki 

z Gimnazjum w Ludwinie i Bartłomiej Rodzik ze 

Szkoły Podstawowej w Januszówce będą reprezentować 

Powiat Łęczyński na eliminacjach wojewódzkich 

XXXVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Chłopcy 

zdobyli najwyższą ilość punktów podczas eliminacji 

powiatowych, które odbyły się 20 marca 2013 r. w 

siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej. 

W turnieju uczestniczyła młodzież szkolna w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Do testu wiedzy pożarniczej zakwalifikowało 

się 45 osób wyłonionych na szczeblu miejsko - gminnym. Eliminacje powiatowe składały się z dwóch 

części: pisemnej i ustnej. 

Zakres pytań był bardzo rozległy i obejmował m.in.: tradycje i historię straży pożarnych, organizację 

i zadania ochrony przeciwpożarowej, przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, 

przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, organizowanie 

i prowadzenie akcji ratowniczej, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zabezpieczenia przeciwpożarowe 

budynków i lasów, zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

Uczestników konkursu oceniała komisja powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej 

w  składzie: mł. bryg. Piotr Remisz (przewodniczący), st. kpt. Robert Gruszecki, kpt. Beata Wiechnik 

oraz mł. kpt. Grzegorz Budzyński. 

Po części pisemnej uczestnicy turnieju mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem gaśniczym 

i ratowniczym jakim dysponują łęczyńscy strażacy. O jego wykorzystaniu opowiadał Zastępca 

Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej mł. bryg. mgr inż. Marian Lato. Po tej prezentacji 



uczniowie zostali zaproszeni na ogłoszenie wyników pierwszej, pisemnej części eliminacji. 

W zmaganiach części ustnej wzięły udział trzy wyłonione osoby w każdej kategorii wiekowej. Nie 

łatwo było zwycięzcom zasiąść przed komisją z jednej strony i salą pełną młodzieży z drugiej. Każdy 

z uczestników musiał odpowiedzieć na cztery losowo wybrane pytania. 

Laureatem szczebla powiatowego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych został Mateusz Zabłotny 

uczeń kl. IVb z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Mateusz pochodzi z rodziny o tradycjach 

pożarniczych, sam należy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku. Tematyką pożarniczą 

interesuje się od dziecka, a od kilku lat uczestniczy w akcjach OSP niosąc pomoc zarówno w gaszeniu 

pożarów, zabezpieczaniu wypadków jak i akcjach przeciwpowodziowych. Swoją przyszłość wiąże 

z zawodem strażaka, a udział i zwycięstwo w turnieju na szczeblu ogólnopolskim dałoby mu 

możliwość zrealizowania marzeń. 

Zdobywcy czołowych miejsc otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane 

przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Nagrody wręczał Wicestarosta Łęczyński Kazimierz Budka, 

pełniący również funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP oraz Zastępcy 

Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej. Wicestarosta pogratulował młodzieży za tak liczne 

uczestnictwo w tym niełatwym konkursie oraz życzył laureatom dalszych sukcesów podczas 

kolejnych szczebli OTWP. Nie tylko finaliści otrzymali nagrody, również każdy z uczestników 

otrzymał książkową nagrodę pocieszenia. 

Uczniowie którzy zajęli pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych będą reprezentować 

Powiat Łęczyński na eliminacjach wojewódzkich. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów. 

Wyniki eliminacji: 

I grupa wiekowa 

1. Bartłomiej Rodzik – Szkoła Podstawowa w Januszówce 

2. Maciej Kwieciński – SP nr 2 w Łęcznej 

3. Piotr Piskorski – SP nr 2 w Łęcznej 

II grupa wiekowa 

1. Marcin Luszawa – Gimnazjum nr 1 w Łęcznej 

2. Krzysztof Siedlecki – Gimnazjum w Ludwinie 

3. Michał Michalski – Gimnazjum w Ludwinie 

III grupa wiekowa 

1. Mateusz Zabłotny – Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

2. Milena Mileszczyk – Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach 

3. Arkadiusz Nakielski – ZS w Puchaczowie 

I Dzień Wiosny. Uczniowie Zespołu Szkół Górniczych poszukują 

zaginionej. 21 marca miała przybyć na umówione spotkanie, niestety 

wszelki ślad po niej zaginął. Ostatni raz widziana 20 czerwca 2012 r. 

Poszukiwana nosi wdzięczne imię Wiosna 2013. Jest cała pachnąca, 

utkana z kawałka łąki i skrawka nieba. Ma nową, obsypaną kwieciem 

sukienkę, zazwyczaj spaceruje z bukietem wiatru w rozpuszczonych 

włosach. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie o losie zaginionej 

proszony jest o natychmiastowy kontakt osobisty lub telefoniczny 

z dyrektorem szkoły.  

W związku z tym, że Pani Wiosna nie przybyła na spotkanie 

z młodzieżą ZSG, zaplanowane na ten dzień atrakcje takie jak: topienie Marzanny w kurtce puchowej, 

konkurs na najszybsze zjedzenie ptysia z talerza bez użycia rąk i w pozycji leżącej, uroczyste 

zainaugurowanie szkolnej księgi rekordów Guinnessa w kategoriach: dobrze urodzeni, oryginalne 



imię, najwyższa osoba. Rewia okrzyków na powitanie Wiosny, zostały odłożone do czasu jej 

odnalezienia. 

W zamian odbyły się: turniej tenisa stołowego i mecz piłki siatkowej uczniowie kontra nauczyciele. 

W tenisie stołowym najlepsze wśród dziewcząt były: 

1. Karolina Kawiak kl. Ic 

2. Joanna Ratomska kl. Ic 

3. Ewelina Szafranek kl. Ic 

W kategorii chłopców najlepsze wyniki uzyskali: 

1. Krystian Kopeć kl. Ia 

2. Przemysław Szymański kl. IIId 

3. Grzegorz Boruch kl. Id 

Niezwykle emocjonujący mecz siatkówki, w którym pedagodzy usiłowali pokonać uczniów zakończył 

się "niemal remisem" czyli wynikiem 2:1 na korzyść uczniów.  

Na zakończenie szkolnych obchodów „Dnia Wiosny” uczniowie sformułowali list, w którym zawarli 

prośbę o pomoc w odnalezieniu zaginionej Damy: 

„Szanowni Mieszkańcy Łęcznej i Powiatu Łęczyńskiego nie możemy być obojętni na los naszej Małej 

Ojczyzny, nie możemy pozwolić by Ziemia Łęczyńska zakryta śniegiem i skuta lodem nie doczekała 

się upragnionej Wiosny. Szukajmy jej śladów choćby najmniejszych, przyczyni się to z pewnością do 

poprawy naszych nastrojów”. 

22 III 2013. Promocja ZSG w Puchaczowie. 

W Gimnazjum w Puchaczowie odbył się Dzień 

Otwartych Drzwi. Spotkanie zainaugurowała Elżbieta 

Bedlińska dyrektor Zespołu Szkół w Puchaczowie, 

następnie doradca zawodowy Teresa Szymańska udzieliła 

przedstawicielom szkół głosu, by zaprezentowały swoją 

ofertę. 

Uczniowie cztery klasy gimnazjalnych zapoznali się 

z ofertą edukacyjną pięciu szkół: LO nr 8 z Lublina, LO 

z Puchaczowa, ZS z Ludwina, ZS im. Króla Kazimierza 

Jagiellończyka oraz Zespołu Szkół Górniczych z Łęcznej. 

Reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych starali się zachęcić młodzież do podjęcia nauki oraz 

przedstawić najważniejsze atuty swoich szkół. Informacje o ZSG, jej sukcesach, proponowanych 

profilach klas, kryteriach przyjęć oraz zajęciach pozalekcyjnych przekazywali zainteresowanym: 

Krystian Pilipczuk z kl. Ib, Mateusz Tyszczuk z kl. IV b oraz opiekun Janusz Mieczkowski. Oprócz 

obejrzenia i wysłuchania prezentacji na forum, gimnazjaliści mieli również możliwość zadać pytania 

bezpośrednio uczniom szkół, które wystawiły swoje stoiska. 

22 III 2013. Przegląd Poezji Mówionej i Śpiewanej w Milejowie.  

Poezja – jest to, proszę panów, skok. 

Skok barbarzyńcy, który poczuł Boga! 

Julian Tuwim 

Uczennice ZSG w Łęcznej: Katarzyna Szewczyk i Marta Chlebio z klasy 

Ic wzięły udział w Powiatowym Przeglądzie Poezji Mówionej 

i Śpiewanej, poświęconym twórczości Juliana Tuwima. Konkurs 

zorganizował już po raz jedenasty Zespół Szkół Nr 2 im. Simona 

Bolivara w Milejowie. 



Kasia, która pięknie wyrecytowała wiersz „Przetrwam” zajęła III miejsce w kategorii poezja mówiona. 

Konkurencja była nie mała, ponieważ w konkursie wzięło udział 25 uczniów ze szkół Powiatu 

Łęczyńskiego. 

Obok reprezentantek ZSG w Łęcznej w konkursie uczestniczyli przedstawiciele ZS im. Kazimierza 

Jagiellończyka w Łecznej, ZS nr 1 w Łęcznej, Gimnazjum nr 1 w Łęcznej, ZSR w Kijanach, 

Gimnazjum nr 2 w Jaszczowie oraz gospodarze. 

Uroczystego otwarcia konkursu dokonał wicestarosta Kazimierz Budka i dyrektor szkoły Dariusz 

Szafranek. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Łęcznej i Zespół Szkół Nr 2 im. Simona 

Bolivara w Milejowie, patronat medialny nad wydarzeniem sprawowało Radio Lublin. 

Koordynatorkami przeglądu były nauczycielki j. polskiego: Marta Lipińska i Anna Wójcik. 

Wyniki konkursu: 

w kategorii poezja mówiona 

I miejsce - Sandra Kucharska ZS Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie 

I miejsce - Oliwia de Pellier Gimnazjum nr 1 w Łęcznej 

II miejsce - Arkadiusz Libera ZSR w Kijanach 

III miejsce - Katarzyna Szewczyk Technikum Górnicze w Łęcznej 

w kategorii poezja śpiewana 

I miejsce - Magdalena Pawlak LO w ZS nr 1 w Łęcznej 

I miejsce - Klaudia Nejman Gimnazjum nr 1 w Łęcznej 

II miejsce - Aleksandra Florek LO w ZS nr 1 w Łęcznej 

III miejsce - Kinga Bałaban Gimnazjum nr 2 w Jaszczowie 

 

25 III 2013. W stroju górnika łatwiej podjąć decyzję. 

W Gimnazjum w Cycowie odbyła się Giełda Szkół 

Ponadgimnazjalnych Cyców 2013. Na giełdzie ofertę 

edukacyjną zaprezentowały m.in. szkoły z Lublina, Chełma, 

Łęcznej, Świdnika, Puchaczowa, Kijan, Ludwina. Nie zabrakło 

tam także reprezentacji Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.  

Uczniowie starali się zachęcić gimnazjalistów z Cycowa do 

podjęcia nauki w ZSG, przedstawiając największe atuty naszej 

szkoły. Jednym ze sposobów zwracających uwagę uczniów i jednocześnie informującym o zawodzie 

było górnicze umundurowanie - to sprawiło, że nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. 

Zwłaszcza dziewczęta próbowały sprawdzić czy w górniczym stroju będzie im do twarzy. Być może 

dzięki takiej akcji ilość dziewcząt w naszej szkole wzrośnie:) 

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

pozalekcyjnych przekazywali zainteresowanym: Andrzej Puzio z kl. IIId oraz Daniel Wiechnik z kl. 

IVb wraz z nauczycielem przedmiotów zawodowych, Andrzejem Bodzakiem. 

26-27 III 2013. Targi Edukacyjne Edukacja 2013 

W Centrum Targowo-Wystawienniczym w Lublinie 

odbyły się IX Targi Edukacyjne Edukacja 2013. 

Swoją ofertę zaprezentowało ponad 40 szkół 

ponadgimnazjalnych, uczelnie wyższe oraz firmy 

z branży edukacyjnej. Na jedynych po tej stronie 

Wisły Targach, nie mogło zabraknąć Zespołu Szkół 



Górniczych w Łęcznej, który już po raz piąty uczestniczył w tej formie promocji.  

– Leży nam na sercu to, żeby młody człowiek zdobył takie wykształcenie, które pozwoliłoby mu 

w życiu dorosłym znaleźć swoje miejsce pracy – mówił podczas otwarcia imprezy lubelski kurator 

oświaty Krzysztof Babisz – Patrząc na uczestników wiedzę, że zapotrzebowanie na tego typu 

informacje, mimo tak popularnych źródeł elektronicznych, jest naprawdę bardzo duże. 

Pierwszego dnia targów do podjęcia nauki w szkole górniczej zachęcali: Aleksandra Krzysztoń, Adam 

Turek i Andrzej Puzio. Kolejnego dnia ofertę edukacyjną naszej szkoły prezentowali uczniowie ze 

szkolnej grupy teatralnej Liberum Veto: Ilona Grochowska, Mariola Huszaluk, Magdalena Jasielska, 

Patrycja Romańczuk, Norbert Czarnomysy, Grzegorz Gil, Jakub Jasielski, Kamil Obroślak. Młodzi 

aktorzy zaprezentowali na scenie targowej scenkę kabaretową „Górnik i Ma-ryla”. Ta forma promocji 

cieszy się podczas targów nie mniejszym powodzeniem niż wizyta przy stoiskach szkół. Miłym 

akcentem targów było odwiedzenie stoiska ZSG przez Bogdana Kuszakina - przedstawiciela 

Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Z rąk dyrektora Arkadiusza 

Maruchy otrzymał on pakiet promujący ZSG w Łęcznej. 

Potencjalni kandydaci najczęściej pytali o zasady 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. 

27 III 2013. Spotkanie Wielkanocne  

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się 

uroczystość poświęcona zbliżającym się Świętom 

Wielkanocnym. Uczniowie pod opieką ks. Michała Gałusa 

przygotowali montaż słowno-muzyczny zatytułowany Przez 

krzyż do chwały. 

Montaż ukazywał m.in. jak zmieniała się symbolika krzyża 

w historii: Starożytność uczyniła z niego narzędzie hańby, 

męki, tortur – przeznaczone dla największych zbrodniarzy. 

Pierwsi chrześcijanie okryli go tajemnicą, a jako znak wzajemnego poznawania się rysowali rybę. 

Średniowiecze uznało krzyż za przedmiot publicznej czci. Gotyk wyrzeźbił wspaniałe krucyfiksy. 

Artyści zrobili z krzyża dzieło sztuki, kupcy uczynili go przedmiotem biznesu. Ludzie zawieszają go 

dla ozdoby. Władcy świeccy przeznaczyli krzyż na znak uznania i przyznają krzyże wielorakich stopni 

dla uhonorowania ludzi zasłużonych. W codziennym życiu krzyż oznacza trud, obowiązek, cierpienie. 

Podczas spotkania został wyświetlony fragment filmu Mela Gibsona pt. Pasja ukazujący śmierć 

Chrystusa na krzyżu i jego zmartwychwstanie. W czasie trwania projekcji panowała niezwykle 

wymowna i przejmująca cisza. Końcowym akcentem przedstawienia było stwierdzenie, że Chrystus 

ciągle jest krzyżowany i ciągle na nowo zmartwychwstaje, aby obdarzyć nas nowym życiem i nadzieją 

na lepsze jutro. 

Następnie ks. Michał złożył wszystkim życzenia świąteczne. Głos zabrał również dyrektor ZSG 

Arkadiusz Marucha, który zwrócił się do społeczności szkolnej cytując bł. Jana Pawła II: - Powstań, 

Ty, który się rozczarowałeś, powstań Ty, który już straciłeś nadzieję, powstań, Ty, który 

przyzwyczaiłeś się do szarości i już nie wierzysz, że można zbudować coś nowego. Życzył wszystkim 

by atmosfera rezurekcyjnego świtu przeniosła się na każdy zwyczajny poranek i pozwoliła zapomnieć 

o rozczarowaniach, by dała siłę uwierzyć, że zawsze warto powstać i zbudować coś nowego. 

Wielkanocne spotkanie stało się również okazją do wręczenia najlepszym uczniom stypendiów. 

Oprócz gratyfikacji pieniężnej zostali oni nagrodzeni sowitymi brawami. 



28 III 2013. Podziel się sercem z Patrykiem 

Krajewskim. 

W Wielki Czwartek o godz. 13.00 w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej odbył się koncert 

charytatywny „Podziel się sercem z Patrykiem 

Krajewskim”. Przybyłych powitał dyrektor szkoły 

Arkadiusz Marucha, który podziękował za 

wrażliwość i serce okazane potrzebującemu chłopcu. 

Zaprosił do obejrzenia prezentacji przygotowanej 

przez rodziców chłopca, który mimo, że urodził się z 

dziecięcym porażeniem mózgowym, ma piękne marzenia.  

Koncert charytatywny przygotowała grupa teatralna Liberum Veto wraz z opiekunką, nauczycielką 

języka polskiego Marzeną Golan. Na początku uczestnicy koncertu obejrzeli prezentację pt. Chcę 

zostać pilotem. Następnie młodzi aktorzy przedstawili spektakl Biała suknia, Tolerancyja zacna Pani 

oraz premierowy, niezwykle poruszający spektakl Sumienie, do którego scenariusz napisała Magda 

Jasielska z zespołu Liberum Veto. Podczas koncertu darczyńscy usłyszeli piosenki w wykonaniu: 

Marioli Huszaluk, Norberta Czarnomysego, Krystiana Świecy. 

Po koncercie zbierane były pieniądze, które wspomogą leczenie i rehabilitację Patryka Krajewskiego. 

Organizatorami koncertu byli: Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Parafia św. Barbary 

w Łęcznej.  

4 IV 2013. X Konkurs „Młody chemik”. W Zespole 

Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się X edycja 

Konkursu Powiatowego „Młody chemik” dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych. 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 17 uczniów, którzy mieli za zadanie w ciągu 60 minut odpowiedzieć na 20 

pytań testowych i cztery otwarte. 

Laureaci tegorocznego konkursu: 

I miejsce: Edyta Gryniewicz - Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej 

II miejsce: Tomasz Kraska - Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie 

II miejsce: Kacper Szymanek - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

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

Wyróżnienia otrzymali: 

Małgorzata Olejarz - Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej 

Ewelina Kowalska - Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie 

Adam Osiecki - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

Dawid Kowalski - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

Mateusz Bakiera - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

Nagrody i wyróżnienia wręczał Stanisław Adamczyk Naczelnik Wydziału Edukacji oraz Arkadiusz 

Marucha Dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Nagrody ufundowane zostały przez wydawnictwa Operon i Nowa Era. 



12 IV 2013. V edycja Powiatowego Konkursu 

Matematycznego "Pomyśl logicznie". 

w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się V 

edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego 

„Pomyśl logicznie”.  Konkurs odbywał się pod 

patronatem Starosty Łęczyńskiego. Do pierwszego 

etapu konkursu przystąpiło 102 uczniów ze szkół 

ponadgimnazjalnych Powiatu Łęczyńskiego, do etapu 

drugiego zakwalifikowało się 20 uczniów.  

Celem konkursu jest rozwijanie naturalnych zdolności intelektualnych oraz poprawa umiejętności 

rozwiązywania zadań logicznych. Organizatorkami konkursu są nauczycielki matematyki: Iwona 

Czech z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Kinga Suprowicz z Zespołu Szkół nr 2 

w Milejowie. 

W zmaganiach matematycznych naszą szkołę reprezentowali: Dawid Kowalski IIm, Patryk Zabłotny 

IIIa, Mateusz Żelaznowski IIIa, Arkadiusz Wójcik IVa, Karol Adamowski IVa. 

Wyniki konkursu: 

Indywidualnie: 

I miejsce – Dawid Kowalski, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

II miejsce – Katarzyna Bzoma, Zespół Szkół nr 2 w Milejowie 

III miejsce – Łukasz Wac, Zespół Szkół nr 2 w Milejowie 

IV miejsce – Mateusz Żelaznowski, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

V miejsce – Cezary Knapik, Zespół Szkół im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej 

Zespołowo: 

I miejsce - Zespół Szkół nr 2 w Milejowie, 

II miejsce -Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, 

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

IV miejsce – Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach 

Nagrody ufundowane przez Powiat Łęczyński wręczał zwycięzcom Wicestarosta Kazimierz Budka. 

Dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej Arkadiusz Marucha podziękował opiekunom 

i uczniom za udział w konkursie, wręczył także pamiątkowe dyplomy i szkolne gadżety. 

16 IV 2013. Targi Pracy i Edukacji w Łęcznej. 

W Zespole Szkół nr 1 w Łęcznej odbyły się Targi 

Pracy i Edukacji zorganizowane przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Łęcznej oraz Punkt Pośrednictwa 

Pracy OHP w Łęcznej. Patronat nad Targami objęli: 

Starosta Łęczyński oraz Burmistrz Miasta Łęczna.  

Uroczystego otwarcia targów dokonał Andrzej 

Grzesiuk, gospodarz miejsca. W imieniu 

organizatorów powitał przybyłych gości: Burmistrza 

Łęcznej Teodora Kosiarskiego, Naczelnika Wydziału Edukacji Powiatu Łęczyńskiego Stanisława 

Adamczyka, Dyrektora PUP Janinę Brońską, Dyrektora CEiPM OHP w Lublinie Zbigniewa Sprychę, 

dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łęczyńskiego oraz wszystkich przybyłych. 

Podczas imprezy można było odwiedzić stanowiska takich firm jak: Komenda Powiatowa Policji 

w Łęcznej, Adecco Poland, Manpower Lublin, Trenkwalder, Job Man, Kampol Fruit, PROMEDICA 

24, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Ludwin, Impel Security, SERVIS HR, Wojskowa 

Komenda Uzupełnień. Była to dobra okazja do nawiązania bezpośredniego kontaktu między 



poszukującymi pracy a pracodawcami. Odwiedzający Targi mogli też skorzystać z informacji i porad 

prawnych z zakresu prawa pracy, udzielanych przez przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy. 

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną 17 uczelni 

wyższych oraz szkół policealnych z terenu województwa lubelskiego. 

Podczas targów zaprezentowały się m.in.: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wyższa 

Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Lublinie, Uniwersytet 

Przyrodniczy, Politechnika Lubelska, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie - Wydział 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 

Wydział Zamiejscowy w Chełmie. Swoje stoiska miały również inne szkoły: Medyczne Studium 

Zawodowe, Futura Edukacja i Przyszłość, Kolegium Pracowników Służb Społecznych, Centrum 

Nauki i Biznesu Żak, Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'Chikara, a także 

Zespół Szkół w Ludwinie, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespół Szkół im. Króla K. 

Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Powiatowy Urząd Pracy 

i Ochotniczy Hufiec Pracy w Łęcznej. 

Ciekawym elementem targów, cieszącym się dużym zainteresowaniem odwiedzających były pokazy 

masażu, samoobrony oraz ratownictwa medycznego. 

Do nauki w Zespole Szkół Górniczych zachęcali odwiedzających: Marta Chlebio, Karolina Kaniak, 

Katarzyna Szewczyk z kl. I c oraz Artur Gański i Jacek Sowa z kl. IIIc. 

16 IV 2013. Spotkanie ze Stefanem Dardą - 

autorem powieści grozy. 

– Zapraszam do mnie nad Wieprz, chata nie jest 

drewniana, ale klimat jest ciekawy, ognisko i horror 

też będzie – deklarował jeden z czytelników powieści 

grozy Stefana Dardy podczas spotkania autorskiego, 

które odbyło się 16 kwietnia 2013 r. w Powiatowej 

Bibliotece Publicznej w Łęcznej.  

Autora oraz przybyłych gości powitała Jadwiga 

Marczewska dyrektor PBP. Na spotkanie autorskie przybyli: Starosta Łęczyński Adam Niwiński, 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grzesiuk, Wiceburmistrz Łęcznej Dariusz Kowalski, 

nauczyciele z uczniami oraz bibliotekarze z czytelnikami z terenu Powiatu Łęczyńskiego. W spotkaniu 

wzięli również udział uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Początek i koniec spotkania spięty został klamrą muzyczną, uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Łęcznej 

pod kierunkiem Mirosława Kozery, zaprezentowali piosenki Perfectu, Dżemu, Iry. Stefan Darda 

podziękował za tak piękne przyjęcie, sam kiedyś był członkiem znanego folkowego zespołu 

„Orkiestra pod wezwaniem św. Mikołaja”. 

Dyrektor PBP przedstawiła zgromadzonym Autora, który jako pierwszy do literatury pięknej 

wprowadził Łęczną, już nie tylko wzmiankując jej istnienie, lecz umieszczając tu część akcji „Bisów”, 

trzeciej części „Czarnego wygonu”. Dzień spędzony w Łęcznej, obfituje dla bohatera książki 

w niezwykłe wydarzenia np. dowiadujemy się, że hotel „Renesans” zatrudnia skrywającą mroczne 

tajemnice recepcjonistkę. 

– Często zdarzają się sugestie od czytelników, by ich miejscowość znalazła się w powieści, jednak 

autor nieczęsto może je spełnić. Pisząc „Bisy” pamiętałem poprzednie spotkanie i serdeczne przyjęcie 

w Powiatowej Bibliotece Publicznej. Często jechałem przez Łęczną do powieściowego Domu na 

wyrębach, więc nie było przeszkód, by akcja mogła się tutaj rozgrywać. Mam nadzieję, że nie 

będziecie mieli do mnie żalu, że „w taki sposób” pojawiła się w powieści. 



Stefan Darda urodził się 2 września 1972 r. w Tomaszowie Lubelskim, na Roztoczu. W 1998 roku 

przeprowadził się do Przemyśla, na Podkarpaciu, gdzie mieszka do dziś. Przed dwoma laty 

zdecydował się porzucić bezpieczną posadę rządową i zająć się wyłącznie pisaniem. 

– Prowadziłem barwne życie – mówił Autor – i kiedy zacząłem pracować od 7.00 do 15.00, zaczęło mi 

czegoś brakować, najpierw pisałem wiersze, później spróbowałem napisać książkę. Czasami w życiu 

trafiają nam się szanse, które można łatwo przeoczyć. Dwa lata temu zdecydowałem się zostawić 

pracę, której nie lubiłem. Gdybym kurczowo trzymał się bezpiecznej posadki mógłby uciec pociąg, na 

którym mi zależało. 

We wrześniu 2006 roku autor rozpoczął pracę nad swoim pierwszym opowiadaniem, zatytułowanym 

„Wyręby”. W niedługim czasie okazało się, że opowiadanie przeradza się w powieść „Dom na 

wyrębach”. W 2009 roku Stefan Darda napisał kolejną powieść grozy „Słoneczna dolina” – pierwszą 

część cyklu pt. „Czarny Wygon” a w 2010 roku część drugą zatytułowaną „Starzyzna”. Obie części 

cyklu zdobyły w 2011 roku nominację do Nagrody im. Janusza Zajdla, a powieść „Słoneczna dolina” 

prestiżową nagrodę „Nautilus 2010”. 

W czasie spotkania w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej uczestnicy pytali pisarza 

o przyczyny zainteresowania gatunkiem grozy, o dalsze losy bohaterów oraz o plany wydawnicze na 

przyszłość. Stefan Darda zdradził, że pracuje nad drugą częścią „Domu na wyrębach” oraz czwartą 

częścią „Czarnego wygonu”. Padały też pytania o sprawy techniczne związane z pisaniem. 

– Początkowo powieść „Dom na wyrębach” była pisana ręcznie – wyznał Autor – jednak po 

kilkunastu stronach „zwyciężył” komputer. Jedna z kartek rękopisu została kiedyś zlicytowana na 

rzecz Fundacji Mam Marzenie. 

– Kiedy piszę, często nie wiem co będzie dalej – dzielił się pisarz – bohaterowie „żyją swoim życiem”, 

a ja czuję się obserwatorem i sam jestem ciekaw, co będzie dalej. 

Na zakończenie spotkania Starosta Łęczyński podarował Autorowi publikacje Powiatu Łęczyńskiego 

„Studia Łęczyńskie”, podkreślił również, że spotkanie było wyjątkowo ciekawe. 

Po spotkaniu wszyscy mieli możliwość zakupienia książek oraz otrzymania wpisu Autora. 

17 IV 2013. Liberum Veto powtórzyło ubiegłoroczny 

sukces!   

W łęczyńskim Centrum Kultury odbyły się Powiatowe 

Eliminacje Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów 

Dziecięcych i Młodzieżowych. Wystąpienie grupy 

teatralnej Liberum Veto z Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej ze spektaklem „Tolerancyja, zacna Pani” zostało 

najwyżej ocenione przez jury.  Grupa reprezentować będzie 

Powiat Łęczyński na Przeglądzie Wojewódzkim 

w Lublinie. Zwycięzcy otrzymali pamiątkową statuetkę oraz dyplom. Jury przyznało również nagrody 

indywidualne, które otrzymali: Grzegorz Gil i Jakub Jasielski. Jest to już drugi taki sukces uczniów 

i ich opiekunki, nauczycielki języka polskiego, Marzeny Golan. 

18 IV 2013. OWG „O Złotą Lampkę”.  

W Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu odbył się finał 

III Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”. Tym 

razem walczyło o nią sześć dwuosobowych drużyn ze szkół 

Śląska i Lubelszczyzny, kształcących się w zawodzie 

technik górnictwa podziemnego. 

Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z eksploatacji złóż, 

maszyn górniczych i przepisów BHP. Po pierwszej serii 

pytań konieczna była dogrywka, ponieważ cztery drużyny zdobyły jednakową, prawie maksymalną 



ilość punktów. Do drugiego etapu weszli reprezentanci szkół z Rybnika, Ostrowa Lubelskiego 

i Bierunia. 

Oto jak wyglądała ostateczna klasyfikacja: 

I miejsce – Dawid Nawrocki, Michał Słowik, Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim 

II miejsce- Jacek Sulski, Artur Kroczek, Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica 

w Rybniku 

III miejsce- Konrad Adamus, Dawid Lysko, Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu  

IV miejsce- Kamil Guca, Kamil Skowronek, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach  

V miejsce- Karol Styś, Przemysław Świetlicki, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej  

VI miejsce- Karol Gamża, Adam Herman, Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Jastrzębiu Zdroju 

Oprócz innych nagród, laureaci i finaliści mają zagwarantowany maksymalny wynik etapu pisemnego 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz indeks na Wydział Górnictwa i Geologii 

Politechniki Śląskiej. 

 

21 IV 2013. Podziel się sercem z Patrykiem 

Krajewskim. 

W niedzielę w parafii św. Barbary w Łęcznej odbył 

się koncert charytatywny „Podziel się sercem 

z Patrykiem Krajewskim”. Podczas koncertu, a także 

po Mszach św. zbierane były pieniądze, które 

wspomogą leczenie i rehabilitację Patryka.  

Koncert charytatywny przygotowała szkolna grupa 

teatralna Liberum Veto wraz z opiekunką, 

nauczycielką języka polskiego Marzeną Golan. Na początku uczestnicy koncertu obejrzeli prezentację 

przygotowaną przez rodziców chłopca pt. Chcę zostać pilotem. Następnie młodzi aktorzy przedstawili 

spektakl Biała suknia, Tolerancyja zacna Pani oraz premierowy, niezwykle poruszający spektakl 

Sumienie, do którego scenariusz napisała Magda Jasielska z zespołu Liberum Veto. Podczas koncertu 

można było usłyszeć piosenki w wykonaniu: Marioli Huszaluk, Magdaleny Jasielskiej, Norberta 

Czarnomysego i Krystiana Świecy. 

Ks. Tomasz Konstanciuk podziękował młodym aktorom za gest wielkiego serca. – Dziękuję, że 

potraficie tym talentem dzielić się, by zrobić coś dla drugiego człowieka. Myślę, że to jest 

porównywalne z transplantacją. Nie możecie oddać swoich organów to dajecie to co macie wewnątrz 

siebie, swój talent – mówił. 

Organizatorami koncertu byli: Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Parafia św. Barbary 

w Łęcznej. W murach szkoły koncert odbył się w Wielki Czwartek. 

23 IV 2013. Warsztaty o autyzmie. 

Kwiecień jest ustanowiony Światowym Miesiącem Wiedzy na 

Temat Autyzmu. Ma zwrócić uwagę społeczeństwa na 

problemy i potrzeby osób z tą chorobą. W całym kraju 

w ramach kampanii „Autyzm. Fakty i Mity" odbywają się 

wydarzenia, pokazy filmów, warsztaty, konkursy 

przygotowywane przez lokalne organizacje. Do tej akcji 

włączył się Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy 

w Łęcznej.  

23 kwietnia 2013 r. grupa trzynastu uczniów z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej odwiedziła 

Ośrodek, w którym wzięła udział w warsztatach sensorycznych. Terapeuta Małgorzata Zarzycka 



poinformowała uczestników, że zadaniem placówki jest przygotowanie dzieci i młodzieży w wieku od 

3 do 25 lat do udziału w życiu społecznym. Następnie przybliżyła problematykę osób z autyzmem, 

pokazując jak ich sposób odbierania bodźców różni się od naszego. Uczniowie mieli możliwość 

doświadczyć z jakimi trudnościami na co dzień borykają się osoby autystyczne, które widzą, słyszą 

i czują świat inaczej. Ich odbiór rzeczywistości nie jest ani gorszy ani lepszy, jest po prostu inny. 

Podczas warsztatów sensorycznych młodzież sprawdzała jak poznaje się świat kiedy „wyłączony” jest 

jeden ze zmysłów. Mieli za zadanie używając zmysłu węchu i dotyku zidentyfikować podane 

przedmioty, utrudnieniem było "wyłączenie" zmysłów wzroku (poprzez zawiązanie oczu opaską) lub 

ograniczenie rozpoznawania przez zmysł dotyku (uczniowie mieli założone rękawiczki). 

Uczniowie zapoznali się z pracą Ośrodka, odwiedzając z dyrektor Anetą Zabłocką miejsca, w których 

odbywają się zajęcia z dziećmi. Na zakończenie młodzież poprzez zabawę została włączona w terapię 

dzieci autystycznych. Ci z nich, którzy zechcą podjąć współpracę z ośrodkiem jako wolontariusze 

będą uczestniczyli w specjalnym szkoleniu przygotowującym do pracy z dzieckiem autystycznym. Jak 

poinformowała terapeuta Małgorzata Zarzycka, do pracy z jednym dzieckiem potrzeba czterdziestu 

wolontariuszy. 

25 IV 2013. Lider Innowacji 2013. W siedzibie 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

odbyła się Gala wręczenia Certyfikatów „Szkoła 

Innowacji”. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

 otrzymał ten zaszczytny tytuł.  

Certyfikat „Szkoła Innowacji” z rąk rektora uczelni 

dr. Michała Jarmuła odebrał dyrektor Arkadiusz 

Marucha. Tytuł jest poświadczeniem, że szkoła 

górnicza dokłada wszelkich starań, aby kształcić na 

jak najwyższym poziomie, kształtować postawy przedsiębiorcze oraz społeczną odpowiedzialność. 

Otwierając uroczystość marszałek Krzysztof Hetman podkreślił, że od szkoły wymaga się, by 

pamiętała zarówno o stwarzaniu swoim wychowankom klimatu bezpieczeństwa i poszanowania 

godności, jak i sposobności rozwijania wszystkich dyspozycji poznawczych, w tym głównie zdolności 

twórczego myślenia. 

Konkurs zorganizowany został po raz pierwszy  i skierowany był do szkół ponadgimnazjalnych: 

liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz zespołów szkół, które realizują nowatorskie 

pomysły, podejmują działania niestandardowe i innowacyjne, aktywnie współpracują z otoczeniem 

gospodarczym i społecznym, wspierają edukację praktyczną, promują przedsiębiorczość i kreatywność 

uczniów oraz realizują współpracę międzynarodową. 

Honorowy patronat nad Konkursem objęli Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta 

Lublin i Lubelski Kurator Oświaty. 

Wśród 25 szkół ponadgimnazjalnych wyróżnionych Certyfikatem „Szkoła Innowacji” znalazły się  

również: Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej i Zespół Szkół nr 2 im. 

Simona Bolivara w Milejowie.   

26 IV 2013. Pożegnanie czwartoklasistów w ZSG. 

Po raz ostatni uczniowie klas maturalnych Zespołu 

Szkół Górniczych w Łęcznej spotkali się w gronie 

kolegów, wychowawców i nauczycieli. W tym 

niezwykle podniosłym i uroczystym dniu uczniowie 

klas trzecich podziękowali czwartoklasistom za lata 

spędzone razem w szkolnych murach, życzyli im 

pomyślnego zdania egzaminu dojrzałości, optymizmu 

i wiary w siebie. 



Witając zebranych dyrektor szkoły Arkadiusz Marucha powiedział: Wierzę, że na kolejny etap 

waszego życia zabraliście ze sobą nie tylko świadectwa i nagrody, ale także wrażliwość na drugiego 

człowieka i piękno otaczającego świata. Przed wami najważniejsze egzaminy, jestem pewny, 

że jesteście do nich dobrze przygotowani i odpowiedzialnie podejdziecie do tej ważnej próby. 

W uroczystości wziął udział Adam Niwiński Starosta Łęczyński. Zwracając się do abiturientów 

powiedział: Dzisiaj zaczynacie nowy etap życia i nową przygodę. Pamiętajcie, że najcenniejszym 

i najtrwalszym podarunkiem jaki możecie dostać w czasie swojego życia jest dobre wykształcenie. Oby 

to zdobyte przez Was pozwoliło spełnić marzenia, byście mogli w pełni realizować swoje plany 

życiowe i zawodowe. 

Jakub Jasielski i Mateusz Kozak w imieniu odchodzących czwartoklasistów złożyli podziękowania 

Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz koleżankom i kolegom za czteroletnią współpracę. 

Niezwykle miłym akcentem uroczystości było wręczenie przez Dyrektora i Starostę Łęczyńskiego 

dyplomów, nagród książkowych i rzeczowych m.in. w postaci tabletów ufundowanych przez Radę 

Rodziców. 

W ramach części artystycznej odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie „Osobowości ZSG 

2013”. W kategorii „Luzak” wyróżniony został Kamil Czubacki, w kategorii „Ważniak” – Adrian 

Bodzak, w kategorii „Złotousty” – Mateusz Kwiatkowski, w kategorii „Miś” – Dawid Trębacz i w 

kategorii „Mister” – Przemysław Świetlicki. 

Na zakończenie uroczystości czwartoklasiści żegnani byli słowami piosenki „Ale to już było” 

zaśpiewanej przez Magdalenę Jasielską i Mariolę Huszaluk. 

Jak co roku odchodzący uczniowie wraz z wychowawcami zasadzili pamiątkowe drzewka. 

Abiturientom życzymy połamania piór na maturze w maju 

i na egzaminach zawodowych w czerwcu! 

28 IV 2013.Geniusz ortograficzny z ZSG. 

Uczennica klasy IIc Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, 

Ilona Grochowska zdobyła tytuł finalistki w V 

Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z  ortografią na 

co dzień”. Ilona okazała się jedną z najlepszych spośród 120 

uczniów szkół średnich z całej Polski, którzy 28 kwietnia 

2013 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk przystąpili do 

niełatwego dyktanda. 

Jury przyznało Ilonie tytuł „Finalistki”, gratulując 

dociekliwości poznawczej w zakresie świadomego 

posługiwania się ortografią. Życzyło wytrwałości i sukcesów 

w zgłębianiu wiedzy o „obcym języku polskim”. 

Gratulujemy naszej uczennicy oraz nauczycielce języka 

polskiego Marzenie Golan, która przygotowała Ilonę do 

konkursu. 

Uwieńczeniem finału będzie wydanie książki „Mistrzowie Ortografii 2013”. W publikacji znajdą 

się m.in.: 

-Teksty dyktand z wszystkich kategorii wiekowych. 

- Komentarz (wyjaśnienie dotyczące pisowni wyrazów, które pojawiły się w tekście). 

- Klasyfikacja błędów ortograficznych, interpunkcyjnych. 

- Imiona i nazwiska finalistów. 

- Nazwa szkoły, do której uczęszcza finalista. 

- Imię i nazwisko nauczyciela, który przygotował ucznia do finału. 



Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z  ortografią na co dzień” organizowany jest przez Centrum 

Edukacji Humanistycznej  „Logos”.  Ideę tego przedsięwzięcia organizatorzy określają następująco: 

„Poprawne i sprawne posługiwanie się językiem ojczystym stało się koniecznością w naszym coraz 

bardziej skomplikowanym życiu. Rzeczywistość wypełniają wszelkiego rodzaju publikacje, 

instrukcje, dokumenty, druki, formularze, ogłoszenia i reklamy. Ciągle coś wyjaśniamy, opowiadamy, 

polecamy, tłumaczymy, proponujemy i uzasadniamy. Porozumiewamy się w różnych sprawach, które 

wymagają dokładnych  i jednoznacznych wypowiedzi. Nieporadne, błędne i nielogiczne 

sformułowania niewątpliwie utrudniają życie, często są przyczyną nieporozumień i komicznych 

sytuacji. Kultura poprawności językowej stała się „produktem pierwszej potrzeby”. Spróbujmy zatem 

wspólnie doskonalić umiejętność posługiwania się dobrą polszczyzną!”. 

29 IV 2013 r. Naziemna Telewizja Cyfrowa bez tajemnic – spotkanie informacyjne w ZSG. 

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej uczniowie klas elektrycznych wzięli udział w spotkaniu 

informacyjnym dotyczącym uruchomienia bezpłatnej, naziemnej telewizji cyfrowej na 

Lubelszczyźnie.  

Tego typu spotkania odbywające się w szkołach całej 

Polski podyktowane są potrzebą dotarcia z informacją 

o zmianach w sposobie nadawania telewizji naziemnej 

do jak największej części społeczeństwa. Akcję 

zainicjowało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

oraz podległy mu Urząd Komunikacji Elektronicznej, 

który informuje przy pomocy urzędów, kościołów, 

a także szkół. 

W związku z tym, że w województwie lubelskim 

sygnał analogowy zostanie wyłączony 17 czerwca, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz 

zachęca dyrektorów szkół, by włączyli się do akcji poprzez przeprowadzanie zajęć z uczniami. Dzięki 

temu posiądą oni niezbędne informacje i przyczynią się do szybszego upowszechnienia wiedzy 

o cyfryzacji, jak również będą pomocni rodzinie i sąsiadom. 

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej tego typu zajęcia poprowadzili pracownicy Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej w Lublinie: Władysław Zwierzchowski i Andrzej Kaczor. Podczas 

spotkania przekazali podstawowe informacje o różnicach pomiędzy telewizją cyfrową i analogową, 

zaletach naziemnej telewizji cyfrowej, dlaczego „cyfryzacja” telewizji jest nieunikniona, na co 

zwrócić uwagę przy zakupie urządzeń do naziemnej telewizji cyfrowej. Informowali o nadajnikach na 

terenie województwa lubelskiego, a także zachęcali uczniów do przekazywania informacji w swoich 

środowiskach. 

3 V 2013. 222. rocznica uchwalenia Konstytucji 

3 Maja. 

Łęczyńskie obchody 222. rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od Mszy św. 

w intencji Ojczyzny, sprawowanej o godz. 9.45 

w parafii św. Marii Magdaleny. Mszę św. sprawowali 

kapłani z łęczyńskich parafii pod przewodnictwem 

ks. dziekana Stefana Misy.  

W uroczystej Eucharystii udział wzięły lokalne 

władze: przedstawiciele Powiatu Łęczyńskiego, Urzędu Miasta, szkół, zakładów pracy i związków 

zawodowych. Obecni byli również przedstawiciele Zespołu Szkół Górniczych: Grzegorz Gil, Damian 

Stempel – uczniowie klasy IIIa, Ewa Szymanek oraz Arkadiusz Marucha, dyrektor ZSG. 

Przed rozpoczęciem liturgii dzieci z Przedszkola nr 1 w Łęcznej przedstawiły część artystyczną, 

przybliżającą to jedno z najważniejszych wydarzeń polskiego kalendarza historycznego. 



Po zakończonej Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się w pochodzie na Plac Tadeusza Kościuszki, 

gdzie wysłuchali przemówienia Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Powiatu, a następnie 

złożyli kwiaty pod pomnikiem polskiego Patrioty. 

7 V 2013. Matura 2013. Mimo, że kasztany nie zakwitły od 

dzisiaj do prawie końca maja trwać będą egzaminy maturalne 

we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce. 

Uczniowie ostatnich klas zaczynają od języka polskiego, potem 

będzie matematyka i język obcy, a także egzaminy ustne 

i dodatkowe z wybranych przedmiotów. 

Maturzyści z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej pełni 

radośni, optymizmu, pogody ducha, choć nieco przestraszeni 

zmierzyli swoje siły z zadaniami, które postawił przed nimi OKE w arkuszach maturalnych. Po raz 

pierwszy do egzaminu przystąpili uczniowie Technikum Elektrycznego. 

 

15 V 2013. Spotkanie z rodziną Patryka Krajewskiego. 

W niedzielne południe Patryk Krajewski wraz z rodzicami 

i trzymiesięczną siostrzyczką Faustyną, spotkał się z grupą 

teatralną Liberum Veto. Podczas spotkania zostały 

przekazane środki pieniężne zebrane podczas koncertu 

charytatywnego „Podziel się sercem z Patrykiem 

Krajewskim”, który odbył się 28 marca w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej oraz 21 kwietnia w parafii św. 

Barbary w Łęcznej. Dzięki wrażliwości mieszkańców 

Łęcznej i nie tylko, udało się zebrać 2920,50 zł.  

Młodzież z grupy „Liberum Veto” wraz z opiekunką, Marzeną Golan, zadbali o miłą atmosferę, 

przygotowując obiad dla gości. Spotkanie z rodziną Krajewskich było okazją poznania z jakimi 

trudnościami zmaga się codziennie Patryk. Rozmowa z rodzicami Patryka uzmysłowiła młodym 

ludziom jak wiele pracy i poświęcenia wymaga osoba niepełnosprawna.   

Radość chłopca i jego rodziców utwierdziła młodzież w przekonaniu, że warto pomagać innym 

i dzielić się sercem. 

Rodzice Patryka dziękują organizatorom koncertu oraz wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc. 

22 V 2013. Warto rozmawiać – debata na temat 

oceniania. 

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej w Sali im. 

Jana Samsonowicza odbyła się debata na temat 

oceniania w szkole. Wzięli w niej udział 

przedstawiciele wszystkich klas, nauczyciele oraz 

wicedyrektorki: Maria Jarmuł-Snopek i Edyta Król. 

Debacie przysłuchiwali się uczniowie klasy Ib i IId. 

Spotkanie poprzedziło badanie ankietowe wszystkich 

uczniów szkoły dotyczące oceniania. Wyniki ankiety posłużyły wychowawcom do przeprowadzenia 

dyskusji w klasach, po której wybrani zostali przedstawiciele na szkolną debatę. 

Profesjonalnie poprowadzili ją: Janusz Mieczkowski i ks. Tomasz Konstanciuk. Po przywitaniu 

i nakreśleniu głównych celów debaty, zebrani zapoznani zostali z regulaminem spotkania. Prowadzący 

przypomnieli uczestnikom czemu służy Wewnątrzszkolny System Oceniania, a następnie 

zaprezentowali wyniki przeprowadzonej ankiety. W oparciu o nie toczona była dyskusja. Uczniowie 

oraz nauczyciele mieli możliwość odniesienia się do poszczególnych zagadnień. Omawiane elementy 



systemu oceniania wywołały burzliwą dyskusję, w wyniku której sformułowane zostały wnioski 

i rekomendacje służące podniesieniu jakości pracy szkoły. 

Przeprowadzona debata okazała się nowością, która została bardzo pozytywnie odebrana. Zarówno 

uczniowie jak i nauczyciele jednogłośnie stwierdzili, że chcieliby, aby takie debaty były organizowane 

częściej. Uznano, że jest to ważna forma komunikacji dająca możliwość obu stronom bezpośredniego 

wyrażenia opinii oraz wypracowania satysfakcjonujących rozwiązań. 

- Najważniejszy jest dialog, a nie występowanie przeciwko sobie – stwierdził na zakończenie Janusz 

Mieczkowski, nauczyciel prowadzący spotkanie. – Chcemy, aby był to dialog autorytetów, mędrców, 

tych którzy już przeżyli dużo z młodymi ludźmi, z tymi którzy nie mają doświadczenia, ale za to mają 

kreatywne spojrzenie. Wyzwaniem, które stoi przed nami jest wypracowanie zadowalającej formy 

dialogu. - Warto rozmawiać - podsumował debatę ks. Tomasz Konstanciuk. 

 

 

23 V 2013. Spotkanie z pisarką pełną marzeń 

Grupa uczennic z Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej wzięła udział w spotkaniu 

z powieściopisarką i poetką Katarzyną Enerlich. 

Spotkanie autorskie zorganizował Dyskusyjny Klub 

Książki „Pod Różą” działający w Miejsko-Gminnej 

Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta 

w Łęcznej. 

– Witam pięknych ludzi w pięknej Łęcznej. Spotkania 

z czytelnikami są dla mnie ważne, nigdy z nich nie 

rezygnuję. Dziękuję za państwa obecność, bardzo się z niej cieszę – zwróciła się do zebranych Pisarka. 

Krystyna Skoczylas, która od pięciu lat prowadzi klub „Pod Różą”, powitała oraz przedstawiła 

Autorkę przybyłym na spotkanie klubowiczom. – Zostawiam państwa w dobrych rękach – stwierdziła. 

Pani Katarzyna okazała się bardzo radosną, pełną pozytywnej energii osobą, która potrafi dowcipnie 

i zabawnie przekazywać życiowe mądrości. Opowiadając zabawne historie z życia szkolnego 

zachęcała młodzież do realizowania swoich marzeń. – Byłam z matmy „głąb”, a sinus i cosinus to były 

dla mnie dobre imiona dla kotów – śmiała się. A już bardziej serio zachęcała: – Niech każdy robi to, 

co ma w swojej szuflandii. Nie wykształcenie, nie piętnaście fakultetów, a życiowy uniwersytet jest 

najważniejszy. Zobaczycie, że najważniejszy egzamin będziecie zdawać z życia – mówiła zwracając się 

do najmłodszych uczestników. Zachęcała oczywiście do kształcenia się, ponieważ w dzisiejszych 

czasach jest to przepustka do zdobycia pracy. 

Katarzyna Enerlich pisarka, poetka, dziennikarka, zadebiutowała bardzo wcześnie, w wieku 12 lat 

wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez młodzieżowe czasopismo „Płomyk”, jej tekst na temat 

rodzinnego Mrągowa zwyciężył i ukazał się w tym bardzo znanym wówczas piśmie. 

Pisarka opowiadała o pasji czytania rozbudzonej w domu rodzinnym, gdzie rodzice spędzali wieczory 

z nosami w książkach. A także o babci, która straszyła młodą czytelniczkę: – Przestań czytać te 

książki, tylko czytasz i czytasz, zwariujesz od tego czytania. Bożego świata nie widzisz! U nas we wsi 

jedna taka czytała i co? w psychiatryku jest teraz! 

Jej pierwsza książka Prowincja pełna marzeń ukazała się w 2009 r. – Wiedziałam, że umiem pisać i na 

tym się skupiłam, teraz wiem, że umiem jeszcze gadać i gotować – stwierdziła z właściwą sobie nutką 

humoru. – Inspirację czerpię z życia, po co tworzyć fikcję jeśli można otworzyć się na drugiego 

człowieka – mówiła. 



Zanim jednak została pisarką realizowała się jako dziennikarka, następnie pracowała w dziale 

promocji urzędu miasta. – Wszystkie zakręty są potrzebne, dzisiaj wiem, że jak się zamykają drzwi to 

otwierają się wrota – stwierdziła – Gdyby nie zwolnili mnie z lokalnej redakcji nie zostałabym pisarką. 

Mówiła, że w jej życiu wszystko realizowało się na odwrót, najpierw praca dziennikarska, później 

kiedy już nie pracowała w zawodzie skończyła studia. – Zostałam z tym moim dyplomem 

dziennikarskim jak Himilsbach z angielskim – śmiała się. 

Katarzyna Enerlich ma w swym dorobku twórczym osiem powieści i dwa zbiory opowiadań, jest 

także współautorką czterech antologii poetyckich. – Tajemnicą mojego warsztatu jest oczytanie. 

Wszystko inne przychodzi samo – mówiła, odpowiadając na pytania czytelników. Pisze również 

poezję, ale nie uważa się za poetkę. – Poeta to taki człowiek, który ma na nosie inne okulary – 

stwierdziła. Lubi pisać techniką haiku, ostatni jednozdaniowy wiersz napisała dla syna, który w tym 

roku zdaje maturę. 

Koszulę żelazkiem 

Miłością ciebie prostuję 

Półtoragodzinne spotkanie upłynęło bardzo szybko, na zakończenie pisarka otrzymała kwiaty a także 

zrobioną na szydełku różę, symbol klubowiczek DKK „Pod Różą”, którą z dumą przypięła do 

sweterka. 

Na zakończenie można było zakupić książki oraz uzyskać wpis Autorki, a także zrobić pamiątkowe 

zdjęcie – z czego z ochotą skorzystały: Magdalena Bodzak,  Marta Chlebio, Natalia Giza, Karolina 

Kawiak, Andżelika Kister – uczennice Zespołu Szkól Górniczych w Łęcznej. 

24 V 2013. Łęczyńskie talenty docenione. 

W Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie odbyło się 

uroczyste podsumowania XV edycji Wojewódzkiego 

Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 

połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień laureatom. 

W kategorii teatrów młodzieżowych wyróżnienie 

otrzymała Grupa Teatralna „Liberum Veto” z Zespołu 

szkół Górniczych w Łęcznej. Doceniona została za 

prostotę scenicznego przekazu trudnych problemów społecznego wykluczenia w spektaklu 

„Tolerancyja, zacna Pani” w reżyserii Marzeny Golan. Wyróżnienie otrzymał również Grzegorz Gil za 

kreację „Postaci z krzywą twarzą” w tymże spektaklu. 

Młodzież z „Liberum Veto” już po raz drugi została doceniona za dokonania teatralne przez 

organizatora wojewódzkiego przeglądu teatrów. Gratulujemy tak dużego sukcesu, który poprzedzony 

został wcześniejszymi eliminacjami. Najpierw powiatowymi, które odbyły się17 kwietnia 2013r. 

w Centrum Kultury w Łęcznej, a następnie wojewódzkimi pod nazwą Festiwal Najciekawszych 

Widowisk zorganizowanymi w dniach 13-14 maja 2013 roku w Lublinie. 

Udział w tego rodzaju imprezach kulturalnych daje możliwość prezentacji dorobku artystycznego oraz 

pozwala na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji teatralnej. We współczesnym świecie ważne 

jest, aby szkoła i środowisko lokalne tworzyły sprzyjające warunki do rozwijania aktywności twórczej 

wśród młodych. Grupa teatralna z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej w pełni wykorzystała daną im 

możliwość aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz odkrywaniu i rozwijaniu własnych talentów. 

5 VI 2013. Kurs zawodowy kierowców wózka widłowego. Grupa 22 uczniów Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej wzięła udział w kursie na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych 

z napędem silnikowym i wymianę butli gazowej. Zajęcia w wymiarze 67 godzin miały głównie 

charakter praktyczny i prowadzone były na terenie szkoły przez pracownika lubelskiego Ośrodka 

Szkolenia Aspekt. Kurs zakończył się egzaminem. Wszyscy uczestnicy zajęć 5 czerwca otrzymali 

zaświadczenia uprawniające do kierowania wózkami. 



Uprawnienia unijne z Certyfikatem Ministerstwa Gospodarki wydane zostały w języku: polskim, 

angielskim i niemieckim. W następnym roku szkolnym ZSG przy współpracy z lubelskim Ośrodkiem 

Szkolenia Aspekt zorganizuje kolejne kursy SEP oraz obsługi wózków widłowych. 

6 VI 2013. Przegląd Piosenki. W Zespole Szkół 

w Ludwinie odbyła się IV edycja Międzyszkolnego 

Powiatowego Przeglądu Piosenki Turystycznej 

„Z wiatrem i pod wiatr”, zorganizowana pod 

honorowym patronatem Starosty Łęczyńskiego. 

W kategorii wokaliści drugie miejsce zajęła 

Magdalena Jasielska z Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej. 

Przegląd obejmował kategorie wiekowe: szkoły 

gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz kategorie: 

soliści i zespoły. Wzięli w nim udział uczniowie z Jaszczowa, Ludwina, Łęcznej, Milejowa, 

Podgłębokiego, Puchaczowa i Uścimowa. Uroczystość prowadziły Martyna Łabęcka i Magdalena 

Przybylska uczennice drugiej klasy technikum logistycznego w Ludwinie. 

Przed ogłoszeniem wyników uczniowie częstowali się kiełbaskami na gorąco oraz ciepłymi i zimnymi 

napojami.  

Jury obradowało w składzie: Elżbieta Marta Guz - przewodnicząca, Kazimierz Radko - sekretarz 

Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Dorota Zając - nauczyciel ZS w Ludwinie oraz Aneta Skoczylas - 

uczennica kl. II ZS w Ludwinie.  

19 VI 2013. BĄDŹ EKO! W Środowiskowym Dom 

Samopomocy w Łęcznej odbył się festyn ekologiczny 

pod hasłem „Bądź EKO”. Wydarzenie skierowane 

było głównie do mieszkańców osiedla Bobrowniki – 

zarówno do dzieci jak i dorosłych.  

Podczas imprezy prowadzone były konkursy 

ekologiczne, zabawy, można było wziąć udział 

w spotkaniu dotyczącym segregacji odpadów oraz 

obejrzeć występy dzieci i młodzieży.  Grupa teatralna 

Liberum Veto z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

przedstawiła scenkę kabaretową „Komedia ekologiczna w trzech scenach”. Ideą przedstawienia było 

propagowanie postaw proekologicznych i kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia 

odpowiedzialności za naszą planetę. Poprzez satyrę młodzież pokazała jakie niebezpieczeństwa 

związane są z elektroodpadami, zwłaszcza jeśli są one niewłaściwie składowane i utylizowane. 

Przedstawienie skończyło się zainscenizowaną akcją sprzątania świata. Scenariusz scenki napisała 

opiekunka grupy Marzena Golan.  

Aby zachęcić zebranych do dbania o środowisko i najbliższe otoczenie uczniowie nauczyli widzów 

żartobliwej piosenki ekologicznej. 

Lepiej było sprzątać świat  

niż na kupie śmieci spać 

Winny sobie jestem sam,  

chciałem syfu no to mam. 

Poprzez działanie edukacyjno – integracyjne organizatorzy chcieli zwrócić uwagę mieszkańcom na 

problem zaśmiecania placów, skwerów i terenów zielonych na osiedlu.  

W przygotowanie akcji włączyły się łęczyńskie organizacje i instytucje: Rada Uczestników, 

Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych oraz Klub Wolontariatu. 



Z pewnością potrzebne są takie akcje, które uświadamiają nam, że miejsca, gdzie pracujemy, 

mieszkamy, spędzamy czas wolny powinny być zadbane. 

17 VI 2013.  Egzaminy zawodowe 2013. W Zespole 

Szkół Górniczych w Łęcznej rozpoczęły się 

egzaminy zawodowe. Przystąpili do nich uczniowie 

technikum górniczego, technikum elektrycznego 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. 

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

wiedzę teoretyczną. We wtorek górnicy opracowywali projekt realizacji prac związanych z drążeniem 

chodnika nadścianowego P I z pochylni transportowej P III na poziomie 550 m, przy użyciu kombajnu 

chodnikowego. W środę elektrycy mieli za zadanie zlokalizować uszkodzenie w suszarce 

elektrycznej oraz opisać sposób jego usunięcia.  

Mamy nadzieję, że wszystko poszło dobrze 

24 VI 2013. Ernest Stopa wśród najzdolniejszych uczniów Województwa Lubelskiego. 

W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się gala wręczenia 

stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Stypendia odebrało 427 osób, jednym z nich był 

Ernest Stopa, tegoroczny absolwent Technikum Elektrycznego w Zespole Szkół Górniczych 

w Łęcznej. Ernest był jedynym wyróżnionym uczniem szkoły ponadgimnazjalnej Powiatu 

Łęczyńskiego. 

Na uroczystym wręczeniu stypendiów pojawili się marszałkowie województwa Krzysztof Hetman 

i Krzysztof Grabczuk. 

– Zdobyć to stypendium wcale nie jest tak łatwo. Trzeba się wykazać odpowiednią średnią, udziałem 

w olimpiadach i mieć doskonałe wyniki w nauce. Cieszy to, że w dobie globalizacji znajdują się osoby, 

które chcą więcej przeczytać i dowiedzieć się więcej niż ich rówieśnicy – mówił Krzysztof Hetman, 

marszałek województwa lubelskiego.  

Gratulacje młodzieży, rodzicom i nauczycielom złożył wicemarszałek Krzysztof Grabczuk. – 

 W dzisiejszym świecie człowiek wykształcony poradzi sobie zdecydowanie lepiej. Cieszę się, 

że inwestujecie w naukę – mówił.  

Stypendia  przyznawane są w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych na lata 2010-2013". Stypendium w wysokości 3600 zł, wypłacane jest przez 

12 miesięcy po 300 zł. Uczniowie mogą przeznaczyć pieniądze na  książki, wyjazdy edukacyjne, 

sprzęt komputerowy i pomoce, które bezpośrednio przyczyniają się do lepszego dostępu do wiedzy. 

25 VI 2013. „Liberum Veto” święcił triumf 

w Firleju. W czasie XII Dni i Wieczorów 

Teatralnych i Kabaretowych w Firleju spotkali się 

miłośnicy sztuki scenicznej z terenu województwa 

lubelskiego. Szkolna grupa teatralna „Liberum Veto” 

działająca w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej 

zdobyła na przeglądzie pierwsze miejsce. 



Imprezę pod patronatem Wójta Gminy Firlej zorganizował Zespół Szkół w Firleju. Święto teatrów 

miało charakter otwartego przeglądu, odbywało się na terenie Ośrodka Wodnik. 

Przedstawienia prezentowane były w zaimprowizowanym amfiteatrze, otoczonym przez wiekowe 

modrzewie. W przeglądzie wzięło udział siedem zespołów teatralnych ze szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych, uczniowie z „Liberum Veto” zaprezentowali spektakl „Tolerancyja zacna 

pani”. 

Spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń zarówno między uczniami jak 

i instruktorami.  

Młodym aktorom z „Liberum Veto” gratulujemy tak wielu sukcesów. Wyrazy uznania należą się  

opiekunce grupy, nauczycielce języka polskiego Marzenie Golan. 

28 VI 2013. Wakacje!!! Hurra, hurra!!! wreszcie 

nadszedł długo oczekiwany koniec roku. Przed 

młodzieżą 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.  

Uroczystość kończąca rok szkolny 2012/2013 

w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej rozpoczęła się 

Mszą św. sprawowaną w parafii św. Barbary. Następnie 

w murach szkoły obyła się akademia, była ona okazją 

wręczenia nagród uczniom, którzy zdobyli bardzo dobre i dobre wyniki w nauce. Świadectwa 

i nagrody ufundowane przez LW „Bogdanka” S.A. odbierali z rąk Rogera de Bazelaire Prezesa 

Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Lecha Tora Członka Zarządu oraz dyrektora ZSG 

Arkadiusza Maruchy. Nagrody książkowe wręczali również: Mirosław Tarkowski Przewodniczący 

Komisji Oświaty oraz Barbara Kępowicz Przewodnicząca Rady Rodziców. 

– Cenię bardzo współpracę między szkołą a Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A., chciałbym 

powiedzieć, że liczymy na was w przyszłości – powiedział Roger de Bazelaire. Następnie głos zabrał 

Lech Tor, który zachęcał młodzież, by śmiało podejmowała ambitne zadania: – Dla najlepszych, dla 

tych, którzy dbają o swoje wykształcenie, drzwi do naszej firmy stoją otworem, a to jest dla was 

gwarancją dobrej przyszłości. Gratulujemy dobrych wyników i zapraszamy do Bogdanki. 

Zwracając się do uczniów Dyrektor ZSG mówił: – Teraz czekacie na wymarzone i zasłużone dwa 

miesiące wakacji. Życzę by były one dla was najlepszymi wakacjami jakie do tej pory mieliście i co 

najważniejsze bezpiecznymi. Nauczycielom podziękował za trud, bez którego uczniowie nie mogliby 

realizować swoich marzeń. Wszystkim pracownikom życzył dobrego letniego odpoczynku. 

Szkolna uroczystość uświetniona została przygotowaną przez uczniów prezentacją multimedialną pod 

tytułem: Ale to już było…, gdzie przypomniane zostały ważniejsze wydarzenia minionego roku 

szkolnego. W części artystycznej młodzież w ciekawy sposób podsumowała rok szkolny dopasowując 

zabawne teksty do znanych szlagierów. Na melodię Kto na ławce wyciął serce, Magdalena Jasielska 

zaśpiewała: Kto za szkołą szlugi jarał, kto wciąż bury cięgiem łapał, kto, no powiedz kto? Kto na 

matmie nie chciał gadać. Potem w sierpniu musiał zdawać. Kto – to właśnie ja. Tak bardzo się 

starałam, ale cóż nie wyszło mi… Natomiast na melodię znanego hitu Mój przyjacielu, Norbert 

Czarnomysy zaśpiewał: Nauczycielu ty jesteś mi naprawdę bliski, nauczycielu chociaż byłeś mi jak 

kat. Dałem Ci zeszyt, dałem ćwiczenia, wypracowania dwa do sprawdzenia. A Ty chcesz więcej! Co Ci 

mogę więcej dać! Na koniec w duecie zaśpiewali przeróbkę kultowej Autobiografii: Było nas stu 

w każdym z nas leń za dwóch, ale jeden przyświecał nam cel. Za kilka lat iść z dyplomem przez świat, 

mieć to, co chcę… Red bulla łyk i nauka po świt, niecierpliwy w nas ciskał się duch, dostałem pięć 

popłakałem aż się… W końcu mam chęć. 

A teraz dwa miesiące luzu i zabawy!  



1 VIII 2013. Chwała bohaterom! Powiatowe 

obchody rocznicy Powstania Warszawskiego 

rozpoczęły się o godz. 17.00 na Placu Powstań 

Narodowych w Łęcznej. O godzinie „W” zawyły 

syreny sygnalizujące początek zrywu 

niepodległościowego Warszawiaków. 

Część artystyczną przygotowała młodzież z Zespołu 

Szkół im. Simona Bolivara w Łęcznej. Następnie 

odbył się Apel Poległych i modlitwa za tych, którzy 

zapłacili życiem broniąc Warszawy i niepodległej Polski. Modlitwę w intencji powstańców 

poprowadził ks. Andrzej Lupa, Proboszcz parafii św. Barbary w Łęcznej: Wszechmogący Boże 

polecamy Ci wszystkich biorących udział w Powstaniu Warszawskim. Wiesz, że wykazali się 

szczególną miłością do Ojczyzny stając w jej obronie i oddając za nią życie. Poległych i zmarłych 

obdarz życiem wiecznym, a żyjących swym błogosławieństwem. 

Po modlitwie delegacje zakładów pracy, związków zawodowych i szkół, w tym również delegacja 

Zespołu Szkół Górniczych, złożyły pod krzyżem wieńce, oddając hołd walczącym Bohaterom.  

Starosta Łęczyński Adam Niwiński mówił: – Nie zapominajmy o tym, że to właśnie Polska jest dla nas 

najważniejszym dobrem, że tylko w ramach tej wspólnoty możemy jako naród i każdy z nas oddzielnie 

rozwijać się w sposób prawidłowy i wolny. Taka Polska była przedmiotem marzeń owych dziewcząt 

i chłopców, którzy pierwszego sierpnia poszli w bój. Bardzo wielu z nich zginęło. Byli tacy, którzy 

polegli po wojnie, walcząc jako żołnierze wyklęci. W jednym z opracowań historycznych zostało 

napisane, że Powstanie Warszawskie było dziełem członków tego pokolenia Rzeczpospolitej Polskiej, 

których w szkołach nie uczono patriotyzmu, oni patriotyzmem oddychali. Zapamiętajmy ofiarę jaką 

złożyli. 

Swoje przemówienie Starosta zakończył słowami powstańca, późniejszego księdza Jana 

Twardowskiego, który o zrywie powstańczym napisał: 

Powstanie chłopców pełne, 

Powstanie pełne snów. 

I tamte pieśni rzewne, 

i tamten pożar głów...  

Chwała bohaterom Powstania Warszawskiego! 

 


