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3 IX 2013. Rozpoczęcie roku szkolnego. 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole 

Szkół Górniczych w Łęcznej poprzedziła  Msza św. 

sprawowana w parafii św. Barbary w Łęcznej o 

godz. 8.00. W głoszonej homilii ks. Tomasz 

Konstanciuk zachęcał nauczycieli, by nie tylko 

wymagali od uczniów ale też od siebie, ucząc 

własnym przykładem. Następnie o godz. 9.00 w 

budynku Zespołu Szkół Górniczych rozpoczęły się 

dalsze uroczystości szkolne. 

Arkadiusz Marucha, dyrektor ZSG powitał Mirosława Tarkowskiego, przybyłego na uroczyste 

rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 przedstawiciela władz Starostwa Powiatowego oraz całą 

społeczność szkolną: nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i wszystkich uczniów. – Po dwóch, 

pełnych przygód miesiącach wakacji powróciliśmy wszyscy do szkoły, a na korytarzach ponownie 

zagości gwar, zwiastujący rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. Nowy rok szkolny to czas nowych 

szans i możliwości. Dla wielu uczniów jest to kolejny rok edukacji, są tutaj też uczniowie klas 

pierwszych, którzy rozpoczną nową czteroletnią drogę nauki. Witam Was serdecznie – mówił 

dyrektor. 

Następnie głos zabrał Mirosław Tarkowski odczytując List Starosty Łęczyńskiego: – Niech każdy 

dzień przynosi Wam radość i poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Niech nie zabraknie Wam siły 

do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Powitał również uczniów rozpoczynających naukę w ZSG 

życząc im zawierania nowych przyjaźni, przychylności wychowawców oraz wsparcia ze strony 

starszych uczniów. 

Dyrektor szkoły przypomniał, że minione wakacje to nie tylko czas powszechnej radości. – Niestety 

także złe wydarzenia nas nie ominęły. Odszedł na wieczny spoczynek Przyjaciel naszej szkoły, rodzic, 

Wicestarosta Łęczyński Kazimierz Budka. Uczcijmy jego pamięć minutą ciszy… – mówił.  Następnie 

ks. Michał Gałus poprowadził modlitwę w intencji śp. Wicestarosty. 

Młodzież z zespołu Liberum Veto przedstawiła krótką część artystyczną, w której poznaliśmy 

wakacyjne wspomnienia z czasów naszych babek, później przenieśli nas w odległą przyszłość, by 

powrócić do teraźniejszości. Najbardziej optymistyczne przesłanie zabrzmiało na koniec, kiedy 

młodzież zaśpiewała: Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram, szóstki, piątki i jedynki nieraz. Uczę 

się dzielnie od niedzieli do soboty lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw: Że jeszcze tylko: 

wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i... Wakacje, 

znów będą wakacje!   

Tegorocznym absolwentom gimnazjów gratulujemy mądrego wyboru naszej szkoły, która choć młoda 

stażem, dynamicznie się rozwija i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Życzymy Wam, by 

wszystkie Wasze oczekiwania związane edukacją zawodową spełniły się z nawiązką. Pamiętajcie, że 

na tym kolejnym etapie nauki czekają Was zwiększone wymagania, ale również i nauczyciele gotowi 

poświęcić swój czas, aby pomóc każdemu. 

Kronika Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

Rok szkolny 2013/2014 



1 X 2013. Liberum Veto na dożynkach 

powiatowych. Dożynki Powiatu Łęczyńskiego, które 

w tym roku odbyły się 1 września 2013 r. w Ludwinie 

stały się okazją do prezentacji sztuki i kultury 

ludowej, lokalnych zwyczajów i tradycji, ale też 

dobrej zabawy po zakończeniu zbiorów. Barwny 

korowód, dziękczynna Msza Święta, dzielenie 

chlebem, występy folklorystyczne i rozrywkowe były 

głównymi elementami imprezy, której towarzyszyły 

dodatkowe atrakcje takie jak: konkurs wieńców 

dożynkowych i potraw regionalnych, wystawa 

płodów rolnych i rękodzieła. 

Grupa teatralna Liberum Veto z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej została zaproszona na Dożynki 

Powiatowe aby swoim występem wzbogacić program uroczystości. Młodzież zaprezentowała scenkę 

kabaretową „Marylka”, która przedstawiała różne punkty widzenia na sprawy małżeńskie - 

opowiadała o tym, że „kobiety są z Wenus a mężczyźni… z kopalni”. 

Jesteśmy dumni, że grupa teatralna z naszej szkoły cieszy się tak dużym powodzeniem i jest 

zapraszana na wiele uroczystości organizowanych na terenie Powiatu Łęczyńskiego. Panie Marzenie 

Golan, opiekunce grupy oraz utalentowanej młodzieży gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na 

niwie artystycznej. 

 

6 IX 2013. Narodowe Czytanie dzieł Fredry w Powiatowej 

Bibliotece Publicznej. W piątek 6 września 2013 r. 

uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wraz z 

dyrektorem Arkadiuszem Maruchą wzięli udział w akcji 

Narodowego Czytania dzieł Aleksandra Fredry. Do 

wspólnego czytania wybranych utworów najwybitniejszego 

polskiego komediopisarza zaprosiła Jadwiga Marczewska 

dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej.  

Do ogólnopolskiej akcji włączyli się: Kazimierz Radko 

Sekretarz Powiatu, Zbigniew Rutkowski reprezentant Zarządu Powiatu, Paweł Woliński 

Przewodniczący Komisji Kultury, Mirosław Tarkowski Przewodniczący Komisji Oświaty, insp. 

Sławomir Zagojski Komendant Powiatowej Policji w Łęcznej, bryg. Dariusz Lis Komendant 

Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej oraz Teresa Brońska Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy i Elżbieta Brodzik Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którzy nie tylko 

przybliżyli zgromadzonym uczniom szkół Powiatu Łęczyńskiego postać genialnego komediopisarza, 

ale również zaprezentowali fragmenty jego twórczości. 

W wykonaniu gości można było usłyszeć fragmenty „Pana Jowialskiego” m.in. „Bajeczkę o osiołku”, 

„Bajkę o sowie”, „Małpę w kąpieli”, „Pawła i Gawła”, „Czyżyka i ziębę”, a także „Bajkę o kawałku 

kiełbasy”. Publiczność z zainteresowaniem wysłuchała znanych bajek w interpretacji łęczyńskich VIP-

ów. Swoich sił mogli także popróbować uczniowie, dla których przygotowane zostały fragmenty z 

„Dożywocia” Fredry. Jako pierwsi do wspólnego czytania zgłosili się Andrzej Puzio i Kamil Lichman 

z ZSG w Łęcznej. Następnie dyrektorzy: Magdalena Dyndur i Arkadiusz Marucha rewelacyjnie 

zaprezentowali dialog Rózi i Łatki, za co otrzymali ogromne brawa. 

Na najlepszych recytatorów czekały niezwykłe nagrody – „Oskary” ufundowane przez Pawła 

Wolińskiego Przewodniczącego Komisji Kultury Powiatu Łęczyńskiego. Jury konkursowe przyznało 

je dla Andrzeja Puzio i Kamila Lichmana za odwagę, a także iście fredrowskie poczucie humoru. 

Drugiego Oskara odebrała Karolina Karwowska z Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w 



Milejowie. Trzecią statuetkę otrzymał duet dyrektorski. Magdalena Dyndur dyrektor Zespołu Szkół w 

Ludwinie chcąc uhonorować jeszcze jedną uczestniczkę konkursu, przekazała swoją statuetkę 

uczennicy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem. 

Na zakończenie wszyscy wysłuchali przejmującego wiersza „Pomnik. Na wysiedlenie Fredry ze 

Lwowa do Wrocławia” Mariana Hermana w wykonaniu Patryka Gajosa ucznia Zespołu Szkół im. 

Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej. 

Każdy z uczestników spotkania z literaturą Fredry otrzymał dyplom z okolicznościową pieczęcią. 

Osoby, które przyniosły książkę polskiego komediopisarza miały możliwość otrzymania 

okazjonalnego stempla dokumentującego udział w ogólnopolskiej akcji. 

Mamy nadzieję, że akcja Narodowego Czytania stanie się zarówno dla młodego jak i starszego 

pokolenia okazją by sięgnąć do uniwersalnych tekstów Fredry, zachwycić się znakomitym 

słownictwem pisarza, pośmiać się z wad innych i własnych. 

Współorganizatorem spotkania w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej był Zespół Szkół im. 

K. K. Jagiellończyka. 

„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego 

ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Rozpoczęło ją 

czytanie poematu „Pana Tadeusza”, utworu będącego nieodłączną częścią polskiego kanonu 

kulturowego. Tegoroczna edycja poświęcona jest twórczości Aleksandra Fredry. Podstawowym celem 

przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę 

oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. 

17 IX 2013. Salon Maturzystów. Początek roku szkolnego 

to dla maturzystów czas na podejmowanie życiowych 

decyzji i stawianie celów dotyczących dalszego kształcenia, 

kierunku studiów i w rezultacie przyszłego zawodu. Każda 

decyzja, którą podejmują uczniowie w roku maturalnym ma 

wpływ na to, co będzie się z nimi działo przez najbliższe 

lata.  

Aby pomoc zaplanować zawodową przyszłość i biorąc pod 

uwagę swoje możliwości, zainteresowania i predyspozycje 

uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 17 września wzięli udział w Salonie 

Maturzystów Perspektywy 2013. Przez dwa dni w Centrum Kongresowym Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie odbywały się wykłady specjalistów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

Nasi maturzyści wzięli udział w dwóch spotkaniach: Mapy i inne materiały źródłowe w zadaniach 

maturalnych z geografii – prowadził Mieczysław Sowa oraz Jak uzyskać wysoką punktację na 

egzaminie maturalnym z chemii? – prowadziła Krystyna Traple. Spotkania te dawały możliwość 

pozyskania informacji o egzaminie maturalnym, o tym, jak najlepiej przygotować się do matury z 

przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych. 

Podczas Salonu Maturzystów swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało kilkanaście szkół wyższych z 

całej Polski. Pracownicy i studenci uczelni udzielali informacji na temat oferty edukacyjnej, 

warunków studiowania, działalności pozadydaktycznej oraz praktyk zagranicznych. 

Miejmy nadzieję, że spotkania z ekspertami, pomogą uczniom w lepszym przygotowaniu się do 

matury. Wszystkim maturzystom życzymy jak najlepszych wyników na egzaminie dojrzałości. 

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

prezentującymi ofertę uczelni wyższych oraz najnowszym ogólnopolskim informatorem dla 

maturzystów 2014. 



20 IX 2013. 74. rocznica bitwy o most lubelski. W piątek 20 

września odbyła się uroczystość upamiętniająca 74. rocznicę 

bitwy o most lubelski w Łęcznej podczas kampanii 

wrześniowej 1939 roku. Na zaproszenie Burmistrza Łęcznej 

Teodora Kosiarskiego w obchodach udział wzięli 

przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, zakładów 

pracy, szkół i przedszkoli.  

Burmistrz Teodor Kosiarski w swoim przemówieniu mówił 

jak ważne jest kultywowanie pamięci o lokalnych bohaterach do których niewątpliwie należą obrońcy 

mostu w Łęcznej. Podkreślił też fakt uczestnictwa w tych uroczystościach dużej grupy dzieci i 

młodzieży co rokuje ciągłość tej tradycji.  Modlitwę w intencji łęczyńskich bohaterów poprowadził ks. 

Proboszcz Andrzej Lupa z parafii św. Barbary w Łęcznej. Apel Poległych odczytał Tomasz Gładosz. 

Dzieci z Przedszkola Nr 3 uświetniły obchody krótką częścią artystyczną. 

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

nie tylko ducha bojowego polskich żołnierzy, ale też determinację zwykłych Polaków - mieszkańców 

Łęcznej. Przyczynili się oni do stawienia oporu hitlerowskim najeźdźcom. 

Na koniec przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, szkół i przedszkoli 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: Rafał Dziurka i 

Krystian Pilipczuk, uczniowie klasy II b. 

27 IX 2013. Tam gdzie Jezus śpiewa i tańczy. W w 

Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej gościł o. Otto 

Katto misjonarz pochodzący z Ugandy. Misjonarz Biały 

przybliżył uczniom świat Afryki, jej codziennych 

problemów ale i wielkiego bogactwa duchowego. 

Mówił, że choć życie Afrykańczyków nie jest łatwe to 

jednak nie tracą oni pogody ducha, cieszą się każdym 

dniem swojego życia a często powtarzanym przez nich 

zwrotem jest hakuna matata co w języku suahili znaczy 

nie martw się. 

Ta lekcja religii na pewno na długo pozostanie w pamięci uczniów, misjonarz nie tylko ubrał ich w 

afrykańskie stroje, ale potrafił także zachęcić do wspólnej zabawy, gry na bębnach i innych nie 

znanych w naszej kulturze instrumentach. Uczniowie obejrzeli wiele przedmiotów codziennego 

użytku, m.in. tykwę, w której można przenosić wodę ale też i na niej zagrać. Mimo, że Afryce nie ma 

szkoły muzycznej to każdy tam posiada instrument muzyczny, na którym śpiewa i gra. – U nas Pan 

Jezus śpiewa i tańczy – mówił misjonarz – a msza jest świętem, bo kto spotyka Pana Jezusa ten nie 

może zostać obojętny, raduje się! 

Ojciec Otto zachęcał uczniów, aby dziękowali swoim nauczycielom za wiedzę, którą im przekazują. – 

Ile kosztuje „dziękuję”? – pytał. – W Afryce uczniowie codziennie dziękują swoim nauczycielom – 

mówił. Uświadamiał młodym słuchaczom jak wiele dóbr posiadają, które dla dzieci w Afryce mogą 

być tylko nierealnym marzeniem. – U nas wszyscy chcą chodzić do szkoły – mówił – ale niestety nie 

mogą sobie na to pozwolić, ponieważ szkoła jest płatna. Mój ojciec kiedyś pracował w kopalni miedzi, 

jednak nie miał odpowiedniego wykształcenia i stracił pracę. Rozumiał jednak jak ważne jest 

wykształcenie i chciał, żebym się uczył. Na to, abym mógł chodzić do szkoły złożyła się cała wieś. 

Moi bracia również chcieli się uczyć, ale nie było na to pieniędzy.  

Misjonarz zachęcał młodzież do podjęcia pracy w Afryce, mówił: – Macie jedno życie i nie warto go 

marnować, warto robić coś dla innych. Afryka czeka na was!  



Na zakończenie każdego spotkania w klasie o. Otto zapraszał uczniów do wspólnego śpiewu i tańca, 

bo przecież życie jest piękne więc hakuna matata! 

Ojca Otto ze Zgromadzenia Misjonarzy Afryki na lekcję 

religii zaprosił ks. Tomasz Konstanciuk. 

2-5 X 2013. Pocztówka z Zakopanego. Jesień to 

doskonały czas na górskie wycieczki, niższa temperatura i 

mniejsza liczba turystów pozwalają w pełni cieszyć się 

urokami polskich gór. Młodzież z Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej korzystając z pięknej jesiennej 

pogody postanowiła odwiedzić stolicę Tatr - Zakopane. W 

dniach 2-5 października 2013 r. trzydziestu czterech 

uczniów z klas: IIc, IId, IIIc odbyło niezapomnianą 

wycieczkę. 

Pierwszego dnia, po zakwaterowaniu w Zakopanem, dwa kilometry od Krupówek, wyruszyli pod 

największą skocznię narciarską - Wielką Krokiew im. Stanisława Marusarza. Ta imponująca skocznia 

narciarska była wielokrotnie świadkiem zwycięstw Adama Małysza. Obiekt swoją wielkością i 

nowoczesnością zrobił na uczniach wrażenie. Następnie młodzież udała się na Krupówki a także 

obejrzała Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace”, w którym mieściła się dawna siedziba Gestapo 

w Zakopanem, zwana Katownią Podhala. 

Drugiego dnia uczniowie wyruszyli w stronę Kuźnic, 

gdzie obok stacji kolejki linowej na Kasprowy Wierch 

rozpoczyna się niebieski szlak. Ich celem było dojście do 

schroniska położonego na Polanie Kalatówki. W drodze 

powrotnej zwiedzili klasztor braci Albertynów „Na 

Górce”. Będąc w Zakopanym nie wolno oczywiście 

ominąć wycieczki na Gubałówkę. Na ten nieduży szczyt o 

wysokości 1126 m n.p.m. uczniowie wjechali kolejką. 

Stamtąd podziwiali panoramę Zakopanego oraz robili 

pamiątkowe zdjęcia. Z Gubałówki wyruszyli Papieskim 

Szlakiem na Butorowy Wierch. Po przejściu około 3 km 

zjechali krzesełkową koleją linową, z której mogli podziwiać  urokliwe górskie widoki. Jeszcze tego 

samego dnia odwiedzili najstarszą nekropolię Zakopanego, założoną ok. 1850 roku – Stary Cmentarz 

na Pęksowym Brzyzku. Malowniczo położony na początku zakopiańskiej starówki jest miejscem 

spoczynku legendarnych postaci związanych z Podhalem m.in. Władysława Orkana i Kazimierza 

Tetmajera, Jana Krzeptowskiego-Sabały, Tytusa Chałubińskiego, Stanisława Witkiewicza, Karola 

Stryjeńskiego, Władysława Hasiora i Kornela Makuszyńskiego.   

Trzeciego dnia uczniowie wyruszyli piękną spacerową trasą Drogą pod Reglami do Doliny 

Strążyskiej. Po drodze mijali Dolinę Białego, jedną z ładniejszych dolinek reglowych. Płynący doliną 

potok tworzy tam wspaniałe wodospady. Młodzi turyści mijali po drodze malownicze, drewniane 

mostki, które dodają uroku całej ścieżce. Następnie zdobyli jedyny na tej trasie szczyt – Sarnią Skałę 

(1377 m n.p.m.). Roztacza się z niej niezwykły widok na Zakopane oraz słynny Giewont (1894 m 

n.p.m.), na którym można dostrzec słynny krzyż. Po zejściu ze szczytu kontynuowali wędrówkę 

Ścieżką Nad Reglami, docierając do Doliny Strążyskiej, a stamtąd do wodospadu Siklawica. Chwila 

odpoczynku przy malowniczym wodospadzie pozwoliła uczniom nabrać sił na drogę powrotną do 

pensjonatu. 

Ostatniego dnia uczniowie  mieli czas wolny, który mogli poświęcić na zakup pamiątek. Przed nimi 

pozostała jeszcze tylko długa droga powrotna do Łęcznej. 

Podczas tej krótkiej, ale ciekawej wycieczki uczniowie odwiedzili wiele pięknych miejsc. Turystom 

sprzyjała słoneczna pogoda, a mimo zmęczenia długimi trasami nie opuszczał ich dobry humor. 



Wycieczkę zorganizowali nauczyciele ZSG: Piotr Gałat i Adam Matej – nauczyciele WF. Opiekę nad 

młodzieżą podczas wyjazdu sprawowali: Marzena Golan – nauczycielka j. polskiego i Łukasz 

Pieczyński nauczyciel j. angielskiego. 

11 X 2013. Trzeźwa alternatywa 2013. W Sali 

Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęcznej odbyło 

się II Wojewódzkie Forum Trzeźwości „Trzeźwa 

alternatywa 2013”,  zorganizowane przez Regionalne 

Centrum Trzeźwości  „Maksymilian” w Łęcznej. 

Patronat nad Forum objęli: Dyrektor Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Burmistrz Miasta Łęczna, Starosta Powiatu 

Łęczyńskiego.  

Na spotkanie przybyli: Katarzyna Antas Koordynator 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako 

reprezentant Urzędu Miasta, Elżbieta Brodzik Dyrektor PCPR reprezentowała Starostwo 

Powiatowe. Udział wzięli też przedstawiciele Straży Miejskiej, Policji, pedagodzy, 

psycholodzy, przedstawiciele Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich ze Świdnika, Kraśnika, 

Hrubieszowa  oraz młodzież łęczyńskich szkół. W forum uczestniczyli również uczniowie 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej:  Patryk Budzyński, Daniel Czaplicki z kl. Ia, Michał 

Rojek, Adam Moniak z kl. IIc i Paweł Tkaczuk z kl. IIIc.  

Zebrani goście wysłuchali raportu, który przedstawiła Justyna Łucka z Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej na temat podziału środków finansowych na działania. Następnie Elżbieta 

Brodzik odczytała list Starosty Łęczyńskiego. W dalszej części Joanna Kamińska Prezes 

Regionalnego Centrum Trzeźwości „Maksymilian” przedstawiła prezentację dotyczącą 

historii tego klubu pt. „Historia niejednym życiem pisana” a w kolejnym punkcie aspirant 

Grażyna Mazur przybliżyła problematykę z punktu widzenia policji (dane statystyczne 

dotyczące przemocy w rodzinie i bezpieczeństwa ruchu drogowego) zwracając uwagę na 

wzrost pierwszego wskaźnika. Po tej części goście obejrzeli montaż słowno-muzyczny 

„Przyjdzie Anioł”, przygotowany przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Łęcznej pod kierunkiem 

Ewy Radomskiej i Agnieszki Mazurkiewicz. W dalszej części wysłuchano dwóch referatów. 

Wanda Suchorab, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień wygłosiła referat pt. 

„Źródła satysfakcji w trzeźwieniu”, natomiast Władysław Keler z Komisji Rewizyjnej 

KRZiSA przedstawił referat pt.: „Zaczęło się w Poznaniu… czyli krótka historia klubów i 

stowarzyszeń”. 

Ostatnim punktem forum była dyskusja, w której mogli się wypowiedzieć wszyscy 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. 

11 X 2013. 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 

Andrzej Grzesiuk Przewodniczący Rady Powiatu, 

Wicestarosta Kazimierz Radko oraz Bogdan Kowal 

Kierownik Działu BHP LW „Bogdanka” S.A. Uczniowie 

życzyli swoim pedagogom satysfakcji z pełnionej misji oraz 

zaprezentowali przedstawienie pt. „Szkolny Teleekspres”. 

Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha z okazji Dnia Edukacji 

narodowej złożył wszystkim pracownikom szkoły wyrazy 

uznania, szacunku i wdzięczności, dziękując za 

dotychczasową pracę. – „Dzięki państwa wiedzy, umiejętnościom i serdeczności jaką otaczacie 

młodzież, stają się oni wartościowymi ludźmi, otwartymi na świat i drugiego człowieka” – mówił. 



Następnie głos zabrał Wicestarosta, który w imieniu Starosty i własnym życzył, by społeczność 

szkolną cechowała współpraca dzięki której możliwe będzie osiąganie celów stojących przed 

dzisiejszą szkołą. Przewodniczący Rady Powiatu mówił o szansach i wyzwaniach jakie stoją przed 

nauczycielami i uczniami w perspektywie rozwoju zagłębia węglowego na Lubelszczyźnie. Życzył 

nauczycielom zdrowia, spokoju w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz by dostatek i 

szczęście towarzyszyło im w życiu osobistym i zawodowym. Życzenia złożył również Kierownik 

Działu BHP LW „Bogdanka” S.A, który w imieniu Zarządu i wszystkich pracowników kopalni życzył 

nauczycielom wytrwałości i spokoju, a uczniom wiedzy, która jest istotnym kryterium przy przyjęciu 

do pracy w kopalni. Wicedyrektor Edyta Król odczytała list Lubelskiego Kuratora Oświaty, w którym 

podkreślił, że „Dzień Edukacji Narodowej jest dniem szczególnym, takim, w którym wszyscy 

dziękują nauczycielom za trud i poświęcenie, a zwłaszcza za to, że są ze swoimi uczniami w chwilach 

dobrych i złych”. 

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 bardzo dobre i dobre wyniki w 

nauce. Wyróżnieni uczniowie Technikum Górniczego to: Karol Styś (5,12), Dawid Kowalski (5,0), 

Maciej Sikora (4,67), Grzegorz Gil (4,65), Robert Skoczylas (4,56), Mateusz Żelaznowski (4,43), 

Magdalena Chodun (4,33), Jacek Werner (4,24), Krystian Sawicki (4,23), Mariola Huszaluk (4,06), 

Jakub Wysocki (4,06), Radosław Świder (4,05), Damian Mrozik (4,00). 

Wyróżnieni uczniowie z Technikum Elektrycznego to: Adam Osiecki (4,83), Grzegorz Blicharz 

(4,41), Adrian Wołos (4,41), Przemysław Jasina (4,39), Robert Steć (4,29), Rafał Przychodzki (4,28), 

Andrzej Kozioł (4,06). 

Podczas szkolnej akademii Dyrektor ZSG dziękując za codzienny wysiłek wręczył nauczycielom i 

pracownikom administracji nagrody dyrektora szkoły. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i 

zaangażowanie nagrodzeni zostali: Franciszka Adamczyk, Łukasz Duda, Paweł Duda, Dorota Dyndur, 

Zbigniew Dyrka, Zofia Jarosiewicz, ks. Tomasz Konstanciuk, Marta Laska, Tadeusz Leć, Gabriela 

Mazurkiewicz, Janusz Mieczkowski, Mariusz Witkowski. 

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

Łęcznej będzie miała miejsce w Dratowie. Zgromadzi ona 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, Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Łęcznej. 

W trakcie uroczystości obędzie się wręczenie nagród Starosty Łęczyńskiego nauczycielom 

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

nauczycieli Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej nagrodę otrzymają: Maria Jarmuł-Snopek, Edyta 

Król, Józef Rudzki.   

W dowód uznania umiejętności pedagogicznych oraz za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w 

pracy nauczycielskiej Nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty zostanie uhonorowana Janina Sobala, 

nauczyciel przedmiotów zawodowych. Nastąpi to 15 października podczas Wojewódzkiej 

uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

19 X 2013. Z wizytą u Matki – maturzyści z ZSG na Jasnej Górze. W tym roku po raz XXIX 

maturzyści Archidiecezji Lubelskiej zgromadzili się 

przed obliczem Jasnogórskiej Pani. We wspólnej 

modlitwie w intencji zdania egzaminów, zawierzenia 

dalszej drogi życiowej uczestniczyli również uczniowie 

klas czwartych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Do częstochowskiego sanktuarium wyruszyli w sobotę 

19 października 2013 r. Hasłem, które w Roku Wiary 

przyświecało tegorocznym maturzystom były słowa: 

„Wiem, komu uwierzyłem”. 

O. Sebastian Matecki, podprzeor Jasnej Góry witając 

przybyłą młodzież mówił: – „Bardzo się cieszę, że 

dokonaliście cudownego wyboru, aby przybyć tutaj na 

Jasną Górę, to wielka oznaka waszej dojrzałości i 



waszej zdanej matury. Bo tak naprawdę wiedza jest bardzo potrzebna (…), ale szczególnie ważne to, 

co jest we wnętrzu, jak dojrzały jest człowiek, na ile dojrzewa jako człowiek w Chrystusie”. 

Jasnogórskie spotkanie maturzystów  rozpoczęło się o godz. 17.00 Mszą św., której przewodniczył bp 

Artur Miziński. – „Tu u Tronu Matki chcemy szukać mocy, by w sposób odpowiedzialny budować 

naszą przyszłość pozostając wierni naszemu powołaniu, temu jedynemu, którym nas Bóg obdarzył” – 

mówił do zgromadzonej młodzieży. Podczas Mszy św. uczniowie przy zapalonych świecach odnowili 

przyrzeczenia chrzcielne oraz dokonali Aktu Zawierzenia swego życia Matce Bożej Częstochowskiej. 

W trakcie pielgrzymki młodzież wzięła udział w modlitwie różańcowej, Apelu Jasnogórskim oraz 

Drodze Krzyżowej na wałach. 

Wizyta w Częstochowie, duchowej stolicy Polski była dla wszystkich okazją do indywidualnej 

modlitwy przed obliczem Czarnej Madonny, spowiedzi, a także zakupu pamiątek, które podczas Mszy 

św. zostały poświęcone. 

Wspólnie z maturzystami pielgrzymowali nauczyciele: Zofia Jarosiewicz, Adam Matej, Marzena 

Szypulska oraz ks. Tomasz Konstanciuk. 

Miejmy nadzieję, że modlitwa u stóp Matki Bożej umocni maturzystów, pomoże im dokonywać 

właściwych wyborów i odważnie wkroczyć w dorosłe 

życie. 

21 X 2013. „Marylka” na inauguracji klubu e-

Senior. W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Łęcznej miała miejsce inauguracja Klubu e-Senior. W 

spotkaniu udział wzięli seniorzy, którzy od kilku lat 

uczęszczają do biblioteki na szkolenia komputerowe. 

Młodzież z grupy teatralnej „Liberum Veto” z Zespołu 

Szkół Górniczych w Łęcznej została poproszona o 

wzbogacenie tego spotkania przez zaprezentowanie 

scenki kabaretowej „Marylka”.  

Kluby e-Senior, oprócz nauki obsługi komputera i 

Internetu, oferują ciekawe formy spędzania wolnego 

czasu oraz stwarzają szerokie możliwości 

samorealizacji. Na początku spotkania seniorzy wzięli udział w zabawach integracyjnych, które 

pozwoliły im bliżej poznać się, zdobyć wiele informacji o sobie i innych uczestnikach. Następnie 

obejrzeli przygotowana przez młodzież scenkę. Na koniec spotkania młodzież wraz z opiekunką 

grupy, nauczycielką języka polskiego, Marzeną Golan otrzymali upominki ufundowane przez Urząd 

Miasta w Łęcznej. 

29 X 2013. II Turniej Mowy Polskiej. w Sali 

Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej 

odbył się II Turniej Mowy Polskiej objęty 

honorowym patronatem Starosty Łęczyńskiego. Jego 

organizatorem była Powiatowa Biblioteka Publiczna 

w Łęcznej.  

Celem turnieju było: uczczenie 150. rocznicy 

wybuchu Powstania Styczniowego, popularyzacja 

historii naszej „małej ojczyzny”, promocja bogatej 

literatury regionalnej, a także propagowanie piękna i 

poprawności języka polskiego. 

Turniej prowadzony był w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. 

Przystąpił  do niego również Grzegorz Gil, uczeń klasy IVa w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Grzegorz przedstawił własną interpretację jednej z bitew Powstania Styczniowego – „Bój pod 

Kaniwolą”. Jury przyznało mu w tej kategorii II miejsce. Miejsce I zajęli uczniowie z Zespołu Szkół 

im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej. 



31 X 2013. Szkolni komandosi – Paintball. 

Uczniowie klasy I m wraz z wychowawcą Markiem 

Koziołem oraz Andrzejem Pytką, nauczycielem 

edukacji dla bezpieczeństwa, wzięli udział w zabawie 

paintballowej na terenie starej odlewni żeliwa Ursus w 

Lublinie. 

Młodzież na początku została zapoznana z 

zasadami bezpieczeństwa, z obsługą sprzętu oraz 

z obiektem, po którym mieli się poruszać. 

Wyposażeni zostali w odpowiedni ubiór 

ochronny, sprzęt do strzelania i podzieleni na 

dwie drużyny. Zadaniem każdej z nich było jak najszybsze wyeliminowanie drużyny 

przeciwnej oraz zdobycie ich sektora. Uczniowie z dużym zaangażowaniem podeszli do tego 

zadania. Musieli wykazać się sprytem, zwinnością, determinacją i szybkością. Rozgrywki 

paintbollowe wyzwalały wysoki poziom adrenaliny co sprawiło, że tego typu zabawa 

wszystkim się podobała, nauczycielom również. 

Druga część wycieczki była bardziej refleksyjna, uczniowie zwiedzili Państwowe Muzeum na 

Majdanku. Wraz z przewodnikiem wyruszyli drogą, którą kiedyś szli skazani więźniowie. W 

ocalałych barakach mieli możliwość obejrzenia wystaw oraz projekcji multimedialnych. 

Wizyta w Muzeum była okazją do poszerzenia wiedzy o tragedii Holocaustu i pozostałych 

ofiar hitlerowskiego systemu zagłady. 

7 XI 2013. Zostań honorowym krwiodawcą. Na 

początku listopada odbyło się spotkanie informacyjne 

dla uczniów klas trzecich i czwartych naszej szkoły, 

którzy wyrazili chęć uczestniczenia w akcji 

krwiodawstwa. Spotkanie poprowadziła Beata 

Krajewska, zastępca 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 15 listopada w sali gimnastycznej. 

11 XI 2013. Powiatowe obchody Narodowego Święta 

Niepodległości. Powiatowe obchody 95. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się 

o godz. 11.00 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: Magdalena Chodun, Krzysztof Budka, 

Eryk Kurowski wraz z dyrektorem Arkadiuszem 

Maruchą i wicedyrektor Edytą Król. 

Przed Mszą św. program patriotyczny zaprezentowała 

młodzież z Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w 

Łęcznej. Po Mszy św. sprawowanej w intencji 

Ojczyzny, uczestnicy uroczystości w pochodzie udali się na Plac Powstań Narodowych. 

Starosta Łęczyński w imieniu Przewodniczącego Rady Powiatu, Proboszcza parafii św. Barbary w 

Łęcznej i własnym, podziękował wszystkim za tak liczne przybycie na uroczyste obchody. 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 2013. Narodowe Święto Niepodległości. 

Uroczysty apel z okazji 95. rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości przygotowany przez 

młodzież zgromadził społeczność uczniowską, grono 

pedagogiczne i zaproszonych gości. Uroczystość 

swoją obecnością zaszczycił nowo powołany 

Sekretarz Powiatu Zbigniew Dąbek. 

– Radość z odzyskanej niepodległości była wielka. 

Dziś możemy sobie tylko wyobrazić atmosferę 

tamtych dni – mówił Dyrektor szkoły Arkadiusz 

Marucha – Manifestujmy swój patriotyzm, nie 

wstydźmy się naszych uczuć do Polski, uczmy nasze 

dzieci miłości do Ojczyzny. Wierzę, że dzięki temu będziemy państwem silnym – takim, z którym 

będą się liczyły inne narody. Następnie głos zabrał Sekretarz Powiatu, który podkreślał, że 

wywalczonej przez naszych przodków wolności nie można zaprzepaścić. 

Po przemówieniach 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. 

14 XI 2013. Kreatywna autoprezentacja. 

Uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół 

Górniczych uczestniczyli w warsztatach z 

„Kreatywnej autoprezentacji” poprowadzonych 

przez Katarzynę Zajączkowską z Wyższej Szkoły 

Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.  

W wielu sytuacjach życiowych jesteśmy narażani na 

ocenę ze strony osób trzecich. Matura, egzamin, 

rozmowa o pracę. Każda z tych sytuacji to 

możliwość zaprezentowania siebie poprzez 

wykorzystanie możliwości swojego ciała, gestu i głosu, tak aby wypaść jak najlepiej. 

Warsztaty, w których uczestniczyli tegoroczni maturzyści miały pomóc im w rozwinięciu 

umiejętności autoprezentacji. Uczestnicy zapoznali się z technikami prezentowania siebie przed 

innymi ludźmi. Poznawali swoje mocne strony, uczyli sie kierować wywieranym wrażaniem, tak aby 

wypaść jak najlepiej. W trakcie spotkania uczniowie ćwiczyli techniki, które pomocne są w redukcji 

stresu, pozbyciu się tremy, np. w czasie egzaminów maturalnych. 

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 realizuje w ramach 

współpracy partnerskiej z WSPA w Lublinie. 

8 XI 2014.  Spotkanie z Anną Onichimowską. Grupa 

uczniów z Koła Dziennikarsko-Fotograficznego 

działającego w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej 

wzięła udział w spotkaniu z powieściopisarką Anną 

Onichimowską. Spotkanie zorganizowała sekcja 

młodzieżowa Dyskusyjnego Klubu Książki, 

działającego od roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece 

Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej. Było to 

pierwsze spotkanie autorskie w ramach klubu. 

Autorkę i jej dorobek literacki przedstawiła Barbara 

Wójcik, pracownik biblioteki, opiekunka 



młodzieżowego DKK. – „Cieszymy się, że na drodze pani podróży znalazła się Łęczna” – 

powiedziała, witając znamienitego Gościa. 

Anna Onichimowska pisze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest autorką scenariuszy radiowych, 

telewizyjnych oraz filmowych. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. 

Współpracuje z Polskim Radiem, jest autorką wielu słuchowisk dla Teatru Radiowego. Jej debiutem 

książkowym był zbiór wierszy dla dzieci, wydany w 1980. Do tej pory opublikowała 40 książek, za 

które otrzymała  niezliczoną ilość nagród i wyróżnień literackich w Polsce i za granicą. 

Pasją pani Anny Onichimowskiej są podróże, które „zaszczepił” w niej ojciec, często wyruszający w 

odległe zakątki globu. Jedną z ważniejszych jej wypraw była podróż do Australii, zapamiętała 

wspaniały świat fauny i flory, jednak niezwykłe wspomnienie wiąże z pierwszą pobudką na 

nieznanym kontynencie. Obudził ją śmiech dochodzący zza okna. Okazało się, że są to ptaki 

Kukabura, które nie ćwierkają tylko śmieją się, niektórzy twierdzą, że złowieszczo. 

Magiczną książką jej dzieciństwa była opowieść: "O Janku co psom szył buty", nie rozumiała wtedy 

archaicznej pisowni, ale oglądając obrazki opowiadała swoją własna historię. Nie sądziła, że będzie 

pisała dla młodzieży. Będąc nastolatką czytała tylko książki dla dzieci. Jej ulubioną pisarką jest Tove 

Jansson autorka „Muminków”. – „Żeby pisać o najmłodszych trzeba mieć coś z dziecka” – mówiła. 

Ciekawym wątkiem spotkania była opowieść o nawiązaniu współpracy z reżyserem Jackiem Piotrem 

Bławutem. Kiedy pani Anna wydała książkę dla dzieci „Sen, który odszedł” zaprosiła je, by opisały 

swój najpiękniejszy sen. Jedną z osób, które opowiedziały jej swój sen był Jacek, miał 27 lat i w ten 

niekonwencjonalny sposób chciał poznać znaną autorkę literatury dziecięcej. Tak też nawiązała się 

współpraca z reżyserem, z którym później pisała scenariusze m.in. do filmu „Jezioro” oraz „Dzień 

czekolady”. W 2010 r. na Filmowym Festiwalu w Cannes reżyser otrzymał nagrodę im. Krzysztofa 

Kieślowskiego za najlepszy scenariusz filmu fabularnego Europy – chodziło o „Dzień czekolady”. 

Od lat pracuje jako „wolny strzelec” jest zadowolona, że zdecydowała się na takie rozwiązanie, 

ponieważ praca pisarza jest specyficzna, niby jest się „ciągle na urlopie”, ale przy każdym zajęciu 

„pisze się”, szuka różnych rozwiązań. Lubi, żeby książka była dla niej tajemnicą, daje swoim 

bohaterom autonomię, jest ciekawa, w którą stronę zechcą pójść. Jest fanką otwartych, tajemniczych 

zakończeń, chce by każdy czytelnik mógł sam spuentować książkę. Wpada przez to w pułapkę 

dalszych ciągów, bo - jak mówiła - czytelnik chce wiedzieć „co dalej”. Tak powstał cykl powieści dla 

młodzieży: „Samotne wyspy i storczyk”, „Żegnaj na zawsze”, „Trudne powroty”, „Bliscy 

nieznajomi”. 

Pracuje w systemie kontraktu, wydawcy zwracają się do niej z prośbą o napisanie książki. Kilka lat 

temu wydawnictwo Świat Książki zamówiło u niej książkę poruszającą ważne problemy społeczne. 

Dzięki temu  powstał cykl: „Hera moja miłość”, „Lot komety” i „Demony na smyczy”. Jej pierwsza 

powieść kierowana do dorosłego czytelnika to „Trzecie oko”, najnowszą zaś jest „Zupa z gwoździa”, 

o której Autorka mówi, że jest jej pierwszą „wesołą” książką. 

Na zakończenie zachęcała młodzież: – Nie bójcie się niczego, realizujcie swoje marzenia! 

Półtoragodzinne spotkanie upłynęło bardzo szybko, na zakończenie można było zakupić książki, 

uzyskać wpis Autorki, a także zrobić z nią pamiątkowe zdjęcie. 

W spotkaniu uczestniczyli klubowicze DKK dla młodzieży, uczniowie z LO, Zespołu Szkół 

Górniczych oraz Gimnazjum nr 1 w Łęcznej. 

14 XI 2013. Konkurs recytatorski. W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej odbył się  etap 

powiatowy 17. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem  „Mimozami jesień się zaczyna… – 

literacki obraz zmienności i urody świata”. Do konkursu zgłosiło się 37 uczestników ze szkół Powiatu 

Łęczyńskiego. Wzięła w nim udział także uczennica z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

Katarzyna Szewczyk z kl. IIc. 



Po wysłuchaniu pięknych jesiennych recytacji, jury zakwalifikowało do turnieju wojewódzkiego 

następujące osoby: 

1. Aleksandrę Miturę uczennicę V klasy SP nr 2 w 

Łęcznej 

2. Julię Dżyg uczennicę IV klasy SP w 

Zawieprzycach 

3. Natalię Kuberę uczennicę II klasy Gimnazjum 

nr 1 w Łęcznej 

4. Katarzynę Antoniak uczennicę VI klasy SP w 

Jaszczowie 

5. Patrycję Stafijowską uczennicę III klasy 

Gimnazjum nr w Łęcznej. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w 

Łęcznej. 

Nagrody, dyplomy oraz podziękowania wręczył uczestnikom Kazimierz Radko Wicestarosta 

Łęczyński. 

15 XI 2013. Akcja krwiodawstwa w ZSG. W 

Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się 

akcja krwio-dawstwa, 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 Krwiodaw-stwa 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. 

Chęć oddania krwi zgłosiło się 36 uczniów z ZSG oraz 14 z Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza 

Jagiellończyka. Ostatecznie 30 uczniów oddało 13,5 litra krwi. Jeden uczeń z ZSG zgłosił się do 

rejestru niespokrewnionych dawców szpiku. 

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 trzecią, rozpoczęła się dwa lata temu z inicjatywy ucznia ZSG, który 

chciał pomóc choremu koledze. Swoim uczestnictwem młodzież okazała dojrzałość i wrażliwość na 

potrzeby innych ludzi. 

„Krew to najcenniejszy lek, który tylko człowiek 

może podarować drugiemu człowiekowi”. 

20 XI 2013. „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny 

Uczeń”. W Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach 

odbyła się Powiatowa Konferencja „Bezpieczna 

Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Naszą szkołę reprezen-

tował dyrektor Arkadiusz Marucha, psycholog 

Marzena Szypulska oraz uczniowie Luiza Mydlak kl.I 

c, Łukasz Grygiel kl. I b i Bartłomiej Tor kl. I d. 



Jan Trojak dyrektor ZSR w Kijanach przedstawił uczestnikom konferencji główne założenia projektu. 

Następnie zaproszeni prelegenci podzielili się swoją specjalistyczną wiedzą i cennymi wskazówkami z 

doświadczenia zawodowego w następującej tematyce: Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, 

jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki"?, Prawna ochrona dóbr 

osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne oraz Bezpieczne zachowanie 

w szkole, w domu, na ulicy. 

Podsumowaniem konferencji było stworzenie przez uczniów z zaproszonych szkół mini kampanii 

społecznej na temat dowolnego aspektu bezpieczeństwa, gdzie należało wykonać plakat wraz z hasłem 

reklamowym i komunikatem medialnym. Konferencję 

zakończył występ orkiestry dętej z Szastarki. 

18 XI 2013. 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 sena-

torowie, 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 ministra skarbu państwa Włodzimierza 

Karpińskiego i Wojewody Lubelskiego Jolanty Szołno-Koguc, stypendium Prezesa Rady Ministrów 

otrzymali m.in. uczniowie Zespołu Szkół Górniczych: Adam Osiecki – kl. IVd Technikum 

Elektryczne (średnia 4,83) i Karol Styś – kl. IVa Technikum Górnicze (średnia 5,12). 

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

w którym złożyła gratulacje i wyrazy uznania 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. 

Po wręczeniu dyplomów stypendyści grupami stawali do pamiątkowego zdjęcia z Panem Ministrem i 

Panią Wojewodą.  

25 XI 2013. Prowadź Nas Święta Barbaro! 

Eliminacje powiatowe konkursu Do konkursu wiedzy 

przystąpiło 21 osób ze szkół gimnazjalnych z 

Puchaczowa, Ludwina, Milejowa, Zofiówki i z 

Łęcznej. Tego dnia jury konkursowe oceniło również 

prezentacje multimedialne i prace plastyczne. Wybór 

nie był łatwy ponieważ na konkurs nadesłano 214 

prac plastycznych. 

Komisja konkursowa przyznała laureatom dyplomy i 

nagrody rzeczowe. Za zajęcie pierwszego miejsca w 

każdej kategorii wręczona zostanie statuetka św. Barbary. 

Gala wręczenia nagród dla zwycięzców nastąpi 3 grudnia o godz. 10.00 podczas uroczystej Barbórki 

w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. Można będzie również obejrzeć wystawę prac plastycznych, 

które wzięły udział w konkursie. Następnie prace zostaną wystawione w parafii św. Barbary w 

Łęcznej 



Patronat nad konkursem objęli: Arcybiskup Metropolita Lubelski, Proboszcz Parafii św. Barbary w 

Łęcznej, Starosta Łęczyński, Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Patronat medialny objęły: Gazeta 

Regionalna Pojezierze, „Emaus” Pismo Rady Duszpasterskiej Parafii św. Barbary w Łęcznej. 

Zwycięzcami konkursu w kategorii „Praca plastyczna” w przedziale klas 1-3 szkół podstawowych 

zostali: 

I miejsce Klaudia Teper, SP w Zezulinie 

II miejsce Kamil Woźnica, SP w Nadrybiu 

III miejsce Natalia Kowalska, ZS nr 1 w Łęcznej 

Wyróżnienie: 

Hanna Krawczak, SP w Zezulinie 

Kacper Chmielewski, SP w Łańcuchowie 

Wiktoria Karbowniczek, SP nr 4 w Łęcznej 

Zwycięzcami konkursu w kategorii „Praca plastyczna” w przedziale klas 4-6 szkół podstawowych 

zostali: 

I miejsce Anna Geryn, ZS nr 1 w Łęcznej 

II miejsce Zofia Krawczak, SP w Zezulinie 

III miejsce Magdalena Stachura, SP w Zezulinie 

Wyróżnienie: 

Nikola Pecyńska, ZS nr 1 w Łęcznej 

Julia Osowska, SP nr 4 w Łęcznej 

Julia Domańska, ZS nr 1 w Łęcznej 

Nagroda specjalna za zaangażowanie i pokonywanie ograniczeń: 

Malwina Tworkowska 

Dominik Skoczylas z Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej 

Zwycięzcami konkursu w kategorii „Wiedza” zostali: 

I miejsce Anna Słowikowska, Gimnazjum nr 1 w Milejowie 

II miejsce Daria Kawerska, Gimnazjum w Ludwinie 

III miejsce Marzena Kowalczyk, Gimnazjum w Ludwinie 

Wyróżnienie: 

Cezary Stachura, Niepubliczne Gimnazjum w Zofiówce 

Karolina Lisowska, Gimnazjum w Puchaczowie 

Zwycięzcami konkursu w kategorii „Prezentacja mulitmedialna” zostali: 

I miejsce Grzegorz Gil z ZSG w Łęcznej 

II miejsce Kacper Pietrzak z ZS im. S. Bolivara w Milejowie 

III miejsce Magdalena Myśliwiec z ZS im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej 

24 XI 2013. Bóg się nie pomylił. „Liberum Veto” z 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wystawiła w auli 

parafii św. Barbary w Łęcznej etiudę pt. Bóg się nie 

pomylił. Opiekunka grupy Marzena Golan zapraszała 

zgromadzonych widzów do obejrzenia sztuki 

podkreślając, że w trudnych sytuacjach życiowych 

wszyscy stawiamy sobie i Bogu podobne pytanie: 

Dlaczego tak się stało? Czy taki był zamysł Boga? Czy 

te mniejsze lub większe tragedie mają jakiś sens? 



Na występ grupy przyszło wiele młodych osób, obecni byli również  księża oraz siostry Franciszkanki 

Misjonarki Maryi pracujące w parafii. 

– Cieszę się, że podjęliście tak trudny temat skłaniający do refleksji. Dotknęliście ważnego problemu, 

przed którym może stanąć wiele małżeństw. Dziękujemy za dotychczasowe występy i zapraszamy w 

przyszłości – mówił ks. proboszcz Andrzej Lupa. 

„Liberum Veto” zaprezentowało się na parafialnej scenie już po raz trzeci. Pierwszy występ miał 

miejsce w listopadzie ubiegłego roku młodzi ludzie wystawili sztukę „Tolerancyja zacna Pani” 

poświęconą problemowi nietolerancji i konsekwencji, jakie ponoszą ludzie chorzy, niepełnosprawni 

oraz o innym kolorze skóry. Następny występ związany był z koncertem charytatywnym, którzy 

młodzież zorganizowała na rzecz chorego chłopca „Podziel się sercem z Patrykiem Krajewskim”, 

wówczas zaprezentowała spektakl „Sumienie”. 

29 XI 2014. Armwrestling nie tylko dla chłopaków. W 

ramach obchodów górniczego święta w Zespole Szkół 

Górniczych 29 listopada 2013r. odbył się III Barbórkowy 

Turniej w Armwrestlingu o Nagrodę  Dyrektora Zespołu 

Szkół Górniczych w Łęcznej. Już po raz drugi turniej 

rozgrywany był również w kategorii dziewcząt. Do 

zawodów przystąpilo 16 chłopców i 7 dziewcząt. 

Większość startujących to reprezentanci ZSG ale przybyli 

również przedstawiciele Zespołu Szkół nr 2 im. Simona 

Bolivara w Milejowie i Zespołu Szkół im. Króla 

Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej. 

Turniej odbywał się w sali im. Prof. Jana Samsonowicza, która podczas przerw wypełniała się po 

brzegi głodnymi wrażeń uczniami. Niestety musieli oni opuszczać to barwne widowisko i wracać na 

lekcje. Już pierwsze pojedynki pod okiem sędziego Janusza Mieczkowskiego pokazały, że nie będzie 

łatwo wygrać. Rozgrywki jak zawsze wzbudzały dużo emocji zarówno u kibiców jak i  rywalizujących 

ze sobą zawodników i zawodniczek. Walka o podium była niesamowicie zacięta. Po wielu 

atrakcyjnych pojedynkach wyłoniono zwycięzców. 

W kategorii dziewcząt: 

1.      Katarzyna Chmiel ZS im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej 

2.      Angelika Marciniak ZS nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie 

3.      Katarzyna Kędra ZSG w Łęcznej 

W kategorii chłopców: 

1.      Mateusz Kowalski ZSG w Łęcznej 

2.      Damian Miszczuk ZSG w Łęcznej 

3.      Stanisław Kowalczyk ZSG w Łęcznej 

Zespołowo: 

1.      Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

2.      ZS nr 2 im. Simona Boliwara w Milejowie 

3.      ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej 

Nagrody indywidualne zostały wręczone po rozegranym turnieju natomiast Nagroda Dyrektora dla 

najlepszej drużyny zostanie wręczona podczas szkolnej Barbórki 3 XII 2013r. 

3 XII 2013. Barbórka. W niepowtarzalnej atmosferze Górniczego Święta, społeczność uczniowska, 

nauczyciele Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej oraz zaproszeni goście zgromadzili się, by 

świętować i kultywować tę ważną dla łęczyńskiego środowiska tradycję.  



Akademię barbórkową swoją obecnością zaszczycili: 

Adam Niwiński Starosta Łęczyński, Teodor Kosiarski 

Burmistrz Łęcznej, przedstawiciele LW „Bogdanka” S.A., 

a także przedstawiciele związków zawodowych 

górniczych i oświatowych, przedstawiciele służb 

mundurowych, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół oraz 

dyrektorzy i kierownicy instytucji Powiatu Łęczyńskiego. 

W uroczystości wzięli udział również księża z parafii św. 

Barbary w Łęcznej, a także reprezentanci Rady Rodziców. 

Rozpoczynając tegoroczną uroczystość Arkadiusz Marucha Dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej powiedział: – Obchodząc Barbórkę 2013 cieszymy się z wciąż rosnących sukcesów 

lubelskiego górnictwa, wzrastającego wydobycia, nowoczesnych i trafnych inwestycji 

technologicznych. Dzięki temu o „Bogdance” jest głośno w całej Polsce oraz Europie. Jesteśmy 

dumni, że ZSG w Łęcznej może choć w niewielkiej części wspomóc lubelskie górnictwo kształceniem 

młodej kadry. Odczytał również wiersz pt. Górniczej młodzieży, nadesłany z okazji górniczego święta 

i dedykowany uczniom Zespołu Szkół Górniczych Łęcznej. Wiersz napisał Stanisław Luchowski, 

wcześniej pracownik LW "Bogdanka" S.A., autor książek o tematyce górniczej m.in. Wybraliśmy 

Bogdankę. 

Następnie głos zabrał Bogdan Kowal Kierownik Działu BHP LW „Bogdanka” S.A., który w imieniu 

Prezesa Zarządu i wszystkich pracowników kopalni złożył życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności.  

Do zgromadzonej młodzieży skierował słowa: – Jesteście przyszłością kopalni, ale na razie, na tym 

etapie, kiedy chodzicie do szkoły korzystajcie z tego macie więcej przyjemności niż obowiązków.  

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”. Dyplomy i nagrody rzeczowe wręczali Krzysztof Bednarczyk sztygar oddziałowy LW 

„Bogdanka” S.A., Starosta Łęczyński Adam Niwiński, Ksiądz Tomasz Konstanciuk, Lech Tor 

wiceprzewodniczący Rady Rodziców oraz Dyrektor Arkadiusz Marucha. Główną nagrodę w 

poszczególnych kategoriach - statuetki św. Barbary otrzymali Klaudia Teper ze Szkoły Podstawowej 

w Zezulinie, Anna Geryn, ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej, Anna Słowikowska z Gimnazjum 

nr 1 w Milejowie, Grzegorz Gil z ZSG w Łęcznej. Wszyscy zwycięzcy oraz wyróżnieni oprócz 

dyplomów otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe np. dyski zewnętrzne, MP3, słuchawki, gry, 

pendrive, głośniki, książki z filmem o św. Barbarze, plecaki, piórniki, koce piknikowe, puzzle, 

termofory w kształcie misia i gadżety reklamowe LW „Bogdanka” S.A. i ZSG. Zakupienie tak 

atrakcyjnych nagród rzeczowych było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Starostwa 

Powiatowego, Związku Zawodowego "Solidarność" LW "Bogdanka" S.A., Parafii św. Barbary w 

Łęcznej i Rady Rodziców. 

Następnie wręczone zostały nagrody dla uczestników III Barbórkowego Turnieju w Armwrestlingu o 

Nagrodę Dyrektora ZSG w Łęcznej. I miejsce wywalczyła drużyna  z Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej, II miejsce z Zespołu Szkół im. Simona Bolivara w Milejowie, III miejsce z Zespołu Szkół 

im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej. 

Barbórkowa uroczystość była okazją do wręczenia nagród uczniom, którzy w konkursie BHP 

organizowanym przez Komisję BHP LW „Bogdanka” S.A. uzyskali najlepsze wyniki. Bogdan Kowal 

Kierownik Działu BHP LW „Bogdanka” S.A. oraz przedstawiciele górniczych związków 

zawodowych nagrodzili: Magdalenę Chodun, Eryka Kurowskiego, Jakuba Wysockiego, Karola Stysia, 

Przemysława Jasinę i Grzegorza Gila. 

Ważnym punktem uroczystości, zwłaszcza dla uczniów klas pierwszych, było złożenie ślubowania. 

Zobowiązali się oni 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 

http://www.zsg-leczna.pl/ZSG/userfiles/file/Wiersz%20dla%20ZSG.pdf


pasowania na pełnoprawnego członka ZSG dokonał Dyrektor Arkadiusz Marucha poprzez uderzenie 

kilofem w ramię ucznia. 

Podniosłą atmosferę górniczego święta można było również poczuć, kiedy młodzież przybliżyła 

postać św. Barbary, patronki górników. Uczniowie zaprezentowali scenę z życia górniczej rodziny w 

sytuacji zagrożenia na kopalni. Żona modląca się do św. Barbary o opiekę i ocalenie, historia życia 

św. Barbary, jej męczeńska śmierć – to wszystko zawarte było w przedstawieniu przygotowanym 

przez „Liberum Veto”. Na twarzach oglądających było widać skupienie i wzruszenie. Wiele osób 

gratulowało młodym aktorom tak wymownego ukazania roli św. Barbary w życiu górników. 

Scenariusz i reżyserię przedstawienia przygotowała Marzena Golan, opiekunka szkolnej grupy 

teatralnej. 

 

Na zakończenie ks. Tomasz Konstanciuk poprowadził modlitwę w intencji wszystkich górników, 

zarówno tych, którzy czynnie wykonują swój zawód, jak i tych, którzy odeszli już na wieczną szychtę. 

Czwartego grudnia Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej odwiedziła Orkiestra Górniczą LW 

„Bogdanka” S.A. Goście przywitani zostali przez Józefa Rudzkiego, nauczyciela przedmiotów 

zawodowych. W imieniu dyrekcji złożył on, którzy wszystkim barbórkowe życzenia i przekazał 

tradycyjnego gościńca. Cieszymy się, że w tradycję obchodów Barbórki wpisały się poranne 

odwiedziny orkiestry górniczej. Jest to szczególnie miły akcent, gdyż grają w niej absolwenci i obecni 

uczniowie szkoły górniczej. 

W dniu górniczego święta Dyrektor Arkadiusz Marucha wraz z uczniami: Erykiem Kurowskim, 

Magdaleną Chodun oraz Jakubem Wysockim wziął udział w uroczystościach barbórkowych na 

cechowni w kopalni „Bogdanka”. W imieniu społeczności Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej na 

ręce Zbigniewa Stopy Prezesa LW „Bogdanka” S.A. złożyli życzenia dla całej załogi kopalni. 

5 XII 2013. VII Barbórkowy Turniej w siatkówce 

chłopców o Nagrodę Dyrektora ZSG. W Zespole 

Szkół Górniczych w Łęcznej odbył się Barbórkowy 

Turniej w siatkówce chłopców o Nagrodę Dyrektora 

ZSG. Do zawodów przystąpiły drużyny ze szkół: 

łęczyńskich - Zespołu Szkół nr 1i Zespołu Szkół 

Górniczych oraz zamiejscowych -  Zespołu Szkół Nr 2 

im. S. Bolivara w Milejowie, Zespołu Szkół 

Rolniczych w Kijanach i Zespołu Szkół w Ostrowie 

Lubelskim.  

Szkoła górnicza wystawiła dwa składy drużynowe. W pierwszym grali: Augustynowicz Daniel kl.3d, 

Bakiera Mateusz kl.3d, Kowalski Konrad kl.4a, Morawski Adrian kl.2b, Pągowski Wojciech kl.2d, 

Sieniec Marcin kl.3a, Turek Adam kl.4d. W drugim: Bargiel Dominik kl.3a, Giza Kamil kl. 2b, 

Krępacki Piotr kl.3c, Martynowski Mateusz kl. 2b, Miszczuk Krzysztof kl. 3m, Szymanek Kacper 

kl.4d, Szymański Przemysław kl.4d. 

Drużynami opiekuje się Adam Matej.  

Po wyrównanej rywalizacji wyłoniono zwycięzców: 

I miejsce –ZS Nr 2 w Milejowie 

II miejsce – ZS w Ostrowie Lubelskim 

III miejsce –ZSG w Łęcznej (skład 1)  

IV miejsce – ZSR w Kijanach 

V miejsce – ZSG w Łęcznej (skład 2)  

VI miejsce – ZS nr 1 w Łęcznej 



6 XII 2014. Uczniowie ZSG wspierają akcje 

charytatywne. Wielki Charytatywny Turniej 

Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 

Puchaczów. Z roku na rok przybywa osób, które 

wymagają wsparcia materialnego. Społeczność 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej nie 

pozostaje obojętna wobec tego faktu. Samorząd 

Uczniowski pod opieką Marzeny Golan 

zorganizował w szkole zbiórkę żywności dla 

najbardziej potrzebujących rodzin w powiecie. 

Żywność długoterminowa oraz słodycze były 

zbierane od 4 grudnia. Szczególnie aktywnie w akcję włączyły się klasy Id, IId, IIIm, IVc, IVd. 

Przykład uczniom dała dyrekcja szkoły, która przekazała słodycze.  

Zebrane produkty zostały przekazane podczas Wielkiego Charytatywnego Turnieju Halowej Piłki 

Nożnej o Puchar Wójta Gminy Puchaczów, który odbył się 6 grudnia 2013 roku. Efekt trzydniowej 

zbiórki w ZSG przerósł najśmielsze oczekiwania. Po raz kolejny udowodniliśmy, że los 

potrzebujących osób nie jest nam obojętny. 

Turniej zorganizowany przez Gminę Puchaczów i Starostwo Powiatowe w Łęcznej otworzyli Adam 

Grzesiuk Wójt Gminy Puchaczów oraz Kazimierz Radko Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego. Wzięła 

w nim udział reprezentacja Telewizji Lublin, piłkarki Ekstraligowego Górnika Łęczna, piłkarki III – 

ligowego Górnika Łęczna ( lider tabeli po rundzie jesiennej), reprezentacja Gminy Puchaczów oraz 

Powiatu Łęczyńskiego, w której zagrał nauczyciel w-f w ZSG Piotr Gałat. Na trybunach nie zabrakło 

młodzieży z ZSG w Łęcznej. Zwycięzcą turnieju została reprezentacja Telewizji Lublin, drugie 

miejsce zajęły piłkarki Ekstraligowego Górnika Łęczna, trzecie miejsce reprezentacja Gminy 

Puchaczów i Powiatu Łęczyńskiego, czwarte piłkarki III – ligowego Górnika Łęczna. Zwycięzcy 

nagrody odebrali z rąk Adama Grzesiuka Wójta Gminy Puchaczów. 

Mariusz Łagodziński, pracownik Starostwa Powiatowego podziękował wszystkim za okazane serce i 

przekazanie produktów żywnościowych osobom potrzebującym. Szczególne podziękowania skierował 

do uczniów ZSG w Łęcznej, którzy aktywnie włączyli się w akcje charytatywną. 

Cała społeczność Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej aktywnie włącza się w różnego rodzaju akcje 

charytatywne. W odpowiedzi na prośbę Senatora RP Stanisława Gogacza oraz Starosty Łęczyńskiego 

Adama Niwińskiego wsparliśmy akcję „Polacy – Rodakom”. Ma ona na celu przygotowanie paczek 

świąteczno-noworocznych, które zostaną dostarczone do najbiedniejszych polskich rodzin na 

Białorusi i Ukrainie. 

Rokrocznie włączamy się do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, dzięki której pomoc otrzymują 

dzieci wychowujące się poza własną rodziną, tworzone są nowe domy dla dzieci, wspierane rodzinne 

domy dziecka, pogotowia rodzinne, rodziny zastępcze oraz  najbardziej potrzebujące domy dziecka. 

13 XII 2013. Powiatowy Etap Konkursu Wiedzy o 

Samorządzie Terytorialnym. Do zmagań 

konkursowych przystąpili uczniowie szkół z terenu 

Powiatu Łęczyńskiego: Zespołu Szkół im. Króla 

Kazimierza Jagiellończyka, Zespołu Szkół Nr 2 im. 

Simona Bolivara w Milejowie, Zespołu Szkół 

Rolniczych w Kijanach, Zespołu Szkół w Puchaczowie 

oraz Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Uczniów i ich opiekunów powitał dyrektor ZSG 

Arkadiusz Marucha oraz Naczelnik Wydziału Edukacji 

Stanisław Adamczyk, który podkreślił, że konkurs ma 

na celu zainteresowanie tematyką samorządu terytorialnego i przygotowanie młodzieży do aktywnego 



uczestniczenia w życiu publicznym.  – Życzę wszystkim powodzenia – mówił Mariusz Witkowski, 

nauczyciel WOS, odpowiedzialny za przeprowadzanie etapu powiatowego konkursu. 

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

referendum lokalnego, a także finansów jednostek samorządu terytorialnego. Trzeba było znać 

odpowiedź m.in. na pytania: Co to jest „janosikowe”? Kto odpowiada za wykonanie budżetu 

województwa? Ilu komisarzy wyborczych na jedno województwo powołuje Państwowa Komisja 

Wyborcza? Co to jest deficyt budżetowy? 

Zwycięzcami etapu powiatowego zostali: 

I miejsce – Dominika Wiśniewska, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej 

II miejsce – Patrycja Wiśniewska, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej 

III miejsce – Przemysław Jasina, Technikum Elektryczne, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

IV miejsce – Izabela Czubacka, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów podczas etapu wojewódzkiego. 

13 XII 2013. Rocznica wprowadzenia stanu 

wojennego. W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej 

odbyła się uroczysta akademia z okazji trzydziestej 

drugiej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w 

Polsce. Gościem akademii był Stanisław Adamczyk 

Naczelnik Wydziału Edukacji. 

Uczniowie pod kierunkiem Łukasza Pieczyńskiego i 

Mariusza Witkowskiego przygotowali montaż słowno-

muzyczny. Obok licznych faktów historycznych, które 

przybliżyły genezę i przebieg wydarzeń stanu 

wojennego, znalazły się zdjęcia Polski ogarniętej 

„wojną Jaruzelską”. Klaudia Nejman, uczennica klasy Ic zaśpiewała piosenkę Tiltu Jeszcze będzie 

normalnie, wyrażającą marzenia Polaków o wolności. 

– W imieniu Pana Starosty chciałem podziękować, że pamiętacie i przekazujecie informacje o tych 

tragicznych wydarzeniach – mówił Stanisław Adamczyk – Gdyby nie męstwo ludzi, którzy nie 

poddali się totalitaryzmowi, którzy oddali największą ofiarę życia to nasz kraj nie byłby dzisiaj wolny. 

Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha powiedział, że w tym dniu musimy także pamiętać o ofiarach jakie 

ponieśli górnicy z kopalni „Wujek”. Na zakończenie poprosił zebranych by chwilą ciszy uczcili ofiary 

grudnia 1981. 

20 XII 2013. Spotkanie wigilijne. Wigilia Bożego 

Narodzenia to czas bardzo szczególny, większość z nas 

spędzi ten czas z rodziną przy wspólnym stole, 

śpiewając kolędy i kultywując polską tradycję. 20 

grudnia 2013 r. młodzież Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej pod kierunkiem ks. Michała Gałusa i ks. 

Tomasza Konstanciuka przybliżyła podczas spotkania 

opłatkowego świąteczne zwyczaje. Siano pod obrusem, 

dwanaście postnych potraw, wolne miejsce przy stole, 

opłatek, zapalona świece, czekanie na pierwszą 

gwiazdę, łamanie się opłatkiem. 

Zgodnie z tradycją wieczerzę wigilijną rozpoczyna się odczytaniem fragmentu Ewangelii o narodzeniu 

Jezusa. Jako gospodarz zrobił to dyrektor szkoły Arkadiusz Marucha. 



Następnie słowami Cypriana Kamila Norwida przypomniał zebranym: Jest w moim kraju zwyczaj, że 

w dzień wigilijny, przy wzejściu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego 

łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. 

Z okazji zbliżających się świąt przekazał najserdeczniejsze życzenia uczniom, nauczycielom, 

pracownikom szkoły i rodzicom. Świąteczne życzenia złożył również przybyły na tę uroczystość 

Sekretarz Powiatu Zbigniew Dąbek. 

W trakcie spotkania nie zabrakło tradycyjnego łamania się opłatkiem, wzajemnego składania życzeń 

oraz wspólnego śpiewania kolęd. 

Cieszymy się, że młodzież Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej pielęgnuje tradycje i zwyczaje tych 

pięknych Świąt Narodzenia Pańskiego. 

  

9 I 2014. 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: sierż. szt. Magdalena Krasna, st. sierż. Wojciech Konowałek. 

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. Uczniowie obejrzeli 

filmy przedstawiające skutki jazdy: pod wpływem różnego rodzaju używek, z nadmierną prędkością, 

bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. 

Film pt. „Eksperyment” ukazywał 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 pokazywały obraz 

widziany oczami osoby nietrzeźwej - mającej 1,5 promila alkoholu we krwi. Efektem tego stanu było 



m.in. podwójne widzenie, niemożność określenia kierunków, zniekształcenie widzianego obrazu, 

zmiany w ocenie odległości. 

Miejmy nadzieję, że tego typu spotkania skłonią wiele osób do zastanowienia zanim zasiądą 

nietrzeźwi za kierownicą. 

15 I 2014. Mistrz Ortografii z ZSG. Wojciech Grzesiuk, uczeń klasy IId w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej, zdobył tytuł finalisty w VI Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z  

ortografią na co dzień”. Wojtek okazał się jednym z najlepszych spośród 110 uczniów szkół średnich z 

całej Polski, oraz jednym z najlepszych z dziewięciu uczniów szkół średnich w województwie 

lubelskim, którzy 17 maja 2014 r. w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

przystąpili do niełatwego dyktanda. Jury przyznało Wojtkowi  tytuł „Finalisty”. Gratulując 

dociekliwości poznawczej w zakresie świadomego posługiwania się ortografią, życzyło wytrwałości i 

sukcesów w zgłębianiu wiedzy o „obcym języku polskim”. 

Pierwszy etap konkursu odbył się 13  listopada roku w ZSG w Łęcznej. Wzięło w nim udział 11 osób: 

Daniel Augustynowicz (III d), Mateusz Grzesiuk (II d), Wojciech Grzesiuk (II d), Damian Fiodor (III 

d), Dawid Kowalski (III m), Ilona Grochowska (III c), Katarzyna Kędra (III c), Mateusz Bakiera (III 

d), Norbert Czarnomysy (III d), Patrycja Romańczuk (III c) oraz Magdalena Jasielska (III c). Do II 

etapu zakwalifikowali się wszyscy uczestnicy! 15  stycznia 2014 r. zmierzyli  się oni z zadaniem 

polegającym na przeredagowaniu  tekstu tak, by spełniał kryteria poprawności ortograficzno – 

interpunkcyjnej. Wyróżnienie w II etapie VI Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z  ortografią 

na co dzień” otrzymał Daniel Augustynowicz, którego jeden punkt dzielił od 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!”. 

Uczniów do konkursu przygotowywała Marzena Golan, nauczycielka j. polskiego. 

 

16 I 2014. Zdobyli indeks teraz powalczą „O Złotą 

Lampkę”. Jacek Werner i Karol Kot, uczniowie klasy 

IVa z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej zajęli IV 

miejsce w IV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 

Górniczej „O Złotą Lampkę”. Do grona finalistów 

zakwalifikowało się sześć z siedemnastu drużyn. 

Finaliści na tym etapie mają już zagwarantowany indeks 

Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. 

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. 

10 kwietnia 2014 r. uczniowie ZSG będą jeszcze walczyć o tytuł laureata i o zaszczytne trofeum - 

Złotą Lampkę. 



Olimpiada odbyła się w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu. Uczniowie wraz z Witoldem 

Ogórkiem, nauczycielem przedmiotów zawodowych wyjechali już w środę 15 stycznia, aby dotrzeć na 

czas i wypocząć przed trudnymi zmaganiami. Organizator, ZS w Bieruniu zapewnił uczestnikom 

nocleg w hotelu „Adria”. Zmagania konkursowe rozpoczęły się w czwartek o godz. 9.00. Uczniowie 

musieli w czasie 45 min. rozwiązać test składający się ze 100 pytań. Uczestnicy pisali testy 

indywidualne, ale suma punktów obu członków drużyny decydowała o zakwalifikowaniu się do 

finału. Karol i Jacek zdobyli 173 punkty na 198 możliwych i tym samym zakwalifikowali się do III 

etapu olimpiady. Solidna praca uczniów ZSG w Łęcznej, których przygotowywali nauczyciele 

przedmiotów zawodowych już po raz trzeci przyniosła bardzo dobre efekty. 

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

drużyn obserwowało pracę uczestników z podium w auli szkolnej. Pracą jury, złożonego z opiekunów 

wszystkich reprezentacji, kierował dr inż. Jan Kania, adiunkt Wydziału Górnictwa i Geologii 

Politechniki Śląskiej. 

Finaliści IV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”: 

I miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  w Mysłowicach 

II miejsce – Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku 

III miejsce – Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim 

IV miejsce – Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

V miejce ex aequo – Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. 

Kazimierza Bielenina w Brzeszczach oraz Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu. 

18 I 2014. Studniówka. 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 18 na 19 stycznia 2014 r. w 

Zajeździe Piotr w Cycowie. 

Zanim młodzież uległa nastrojowi szampańskiej zabawy i 

radości, powitała – słowem i kwiatami – gości przybyłych 

na uroczystość: dyrektora szkoły Arkadiusza Maruchę, 

wicedyrektorki Marię Jarmuł i Edytę Król, wicestarostę 

Powiatu Łęczyńskiego Kazimierza Radkę, grono pedagogiczne oraz rodziców. 

Rozpoczynając bal studniówkowy dyrektor Arkadiusz Marucha przypomniał o sukcesach 

tegorocznych maturzystów, spośród których trzech jest finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 

Górniczej „O Złotą Lampkę”. Karol Styś uczeń kl. IVa jest finalistą ubiegłorocznej olimpiady, a Jacek 

Werner i Karol Kot, również uczniowie kl. IVa w tym roku zdobyli tytuł laureata tej olimpiady. 

Przypomniał, że chłopcy mają już zagwarantowany indeks Wydziału Górnictwa i Geologii 

Politechniki Śląskiej oraz zwolnieni są z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe. Podkreślił także, że wśród tegorocznych maturzystów jest pierwsza absolwentka Zespołu 

Szkół Górniczych – Magdalena Chodun, uczennica kl. IVc. Cztery lata temu naukę w wyłącznie 

męskiej szkole rozpoczęły dziewczęta. Magda jako pierwsza w tym roku ukończy szkołę. Wszystkim 

absolwentom Dyrektor ZSG życzył wspaniałej zabawy oraz w niedługiej już przyszłości powodzenia 

na egzaminach zawodowych i maturalnych. 

Studniówka to też czas podziękowań dla dyrekcji szkoły i nauczycieli, a przede wszystkim dla: Zofii 

Jarosiewicz – wychowawczyni kl. IVa Technikum Górniczego, Leszka Kolanowskiego – 

wychowawcy kl. IVc Technikum Górniczego, Barbary Szmydt, emerytowanej już nauczycielki, która 

przez dwa lata była wychowawczynią kl. IVd Technikum Elektrycznego oraz  Adama Mateja – 

obecnego wychowawcy tej klasy. Młodzież pamiętała również o tym, aby podziękować osobom sobie 

najbliższym – rodzicom, będącym dla nich przykładem i wsparciem. 



Po krótkich przemówieniach zabrzmiało 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. 

6 II 2014. „Na granicy światów...” w Muzeum 

Regionalnym w Łęcznej. Grupa uczniów ZSG wraz z 

opiekunem uczestniczyła w zorganizowanym przez 

Muzeum Regionalne w Łęcznej spotkaniu 

upamiętniającym Ofiary Holocaustu pt. „Na granicy 

światów…”. 

Uczestnicy wysłuchali wykładu pt. „Zagłada Żydów na 

Lubelszczyźnie” wygłoszonego przez pracownika 

Działu Naukowego Państwowego Muzeum na 

Majdanku – Roberta Kuwałkę. Ponadto w programie spotkania był recital fortepianowy muzyki 

żydowskiej w wykonaniu wybitnego pianisty – Andrzeja Bereżyńskiego, wernisaż wystawy prac 

artysty – malarza Zinowija Tołkaczewa pt. „Majdanek”, wernisaże: wystawy rysunków artysty-grafika 

Kazimierza Drapiewskiego pt. „Holocaust” i ekspozycji pt. „Okruchy przeszłości…” Pamiątki 

związane z łęczyńską społecznością żydowską ze zbiorów muzeum oraz zbiorów prywatnych. 

Spotkanie zgromadziło dużą liczbę młodzieży ze szkół Łęczyńskich oraz z Milejowa. 

12 II 2014. „Licealiada”. W Zespole Szkół w Ludwinie odbyły się powiatowe eliminacje w piłce 

nożnej chłopców w ramach „Licealiady”. Do zawodów przystąpiły drużyny z Zespołu Szkół im. Króla 

Kazimierza Jagiellończyka, ZS nr 1, Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Zespół Szkół 

Rolniczych w Kijanach. 

W rozgrywkach ZSG reprezentowali: Miłosz Bernecki, Artur Gański, Rafał Kędzierski, Emil Kisiel, 

Mateusz Kołodziej, Mariusz Nowaczek, Adam Osiecki, Paweł Oziemczuk, Hubert Pilipczuk, Krystian 

Pilipczuk, Jacek Sowa, Mateusz Szpitun. 

Drużyna pod opieką Janusza Mieczkowskiego wywalczyła sobie pierwsze miejsce i tym samym 

awansowała do zawodów rejonowych. 

Zawody rejonowe miały miejsce 18 lutego 2014 r. w Chełmie. Naszymi przeciwnikami byli 

zwycięzcy etapu powiatowego z Włodawy, Chełma, Rybczewic, Siedliszcza. W klasyfikacji końcowej 

drużyna ZSG w Łęcznej zajęła III miejsce. Do zawodów Wojewódzkich  zakwalifikował się zespół - 

ZSE i III LO Chełm. 

Klasyfikacja końcowa: 

1. ZSE i III LO Chełm (op. Piotr Moliński) 

2. II LO  Chełm (op. Adam Kot) 

3. ZSG Łęczna (op. Janusz Mieczkowski) 

4. ZSO Rybczewice pow. Świdnik (op. Sławomir 

Pasierbik) 

5-6. LO Siedliszcze pow. Chełm (op. Jacek Pawlak) 

5-6. ZSZ nr 1 i II LO Włodawa (op. Andrzej Smoliński) 



18-19 II 2014. ZSG na Targach Edukacyjnych. W Centrum Targowo-Wystawienniczym w Lublinie 

odbyły się jubileuszowe X Targi Edukacyjne Edukacja 2014. W tym roku ponad 100 wystawców 

zaprezentowało swoją ofertę edukacyjną w tym: szkoły ponadgimnazjalne z województwa 

lubelskiego, wszystkie uczelnie wyższe z Lublina, uczelnie wyższe z innych miast Polski oraz firmy z 

branży edukacyjnej. 

Lubelskie Targi Edukacyjne to jedyna po tej stronie Wisły impreza tłumnie odwiedzana przez 

młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną i jedyna taka okazja by zaprezentować ofertę edudukacyjną 

szkoły. Nie mogło na niej zabraknąć Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz. Prezydent Miasta 

Lublin wystosował do uczestników targów list, w którym życzył wszystkim trafnego wyboru kierunku 

kształcenia oraz takiej szkoły lub uczelni, która bardzo dobrze przygotuje ich do pełnienia 

wymarzonych funkcji w dorosłym życiu. 

Do podjęcia nauki w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej zachęcali: Martyna Hryciuk, Luiza 

Mydlak, Rafał Dziurka, Wojciech Grzesiuk, Piotr Jędruszak i Karol Szałajka – uczniowie klas 

górniczych i elektrycznych. 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. 

Oferta edukacyjna ZSG obecnie obejmuje następujące zawody: 

- Technik górnictwa podziemnego 

- Technik przeróbki kopalin stałych 

- Technik mechanik 

- Technik mechatronik – nowy kierunek kształcenia w ZSG! 

- Technik elektryk. 

19 II 2014. SEP – nowe uprawnienia uczniów ZSG. 

Ważnym elementem kształcenia w Zespole Szkół Górniczych 

w Łęcznej jest przygotowanie młodzieży do aktywnego 

wchodzenia na rynek pracy. Poprzez aktywne wzmacnianie 

swoich mocnych stron, rozwijanie zainteresowań oraz 

zdobywanie dodatkowych kwalifikacji uczniowie mają 

możliwość zwiększenia swoich szans na  zatrudnienie. 

Z takiej możliwości skorzystało 32 uczniów Technikum 

Elektrycznego, którzy 19 lutego 2014r.  przystąpili do 

egzaminu kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatacji 

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu 

nie przekraczającym 1kV – tzw. uprawnień elektrycznych 

SEP. 

Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu zasad budowy i działania instalacji 

elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, zasad eksploatacji instalacji, przepisów dotyczących 

eksploatacji, zasad przeprowadzania pomiarów wielkości elektrycznych, zasad BHP i bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego oraz zasad ratowania porażonych prądem elektrycznym. 

Wszyscy uczniowie uzyskali pozytywny wynik egzaminu i uzyskali „Świadectwa kwalifikacyjne 

SEP”. Gratulujemy! 

Pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego w dużej mierze możliwy był dzięki pracy i 

zaangażowaniu nauczycieli Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, uczących przedmiotów 

zawodowych w Technikum Elektrycznym. 



26 II 2014. Wiedza biletem do Brukseli! Emil Basiakowski, uczeń 

Technikum Elektrycznego w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej na 

początku kwietnia wyjedzie do Brukseli! Wyjazd ten jest główną 

nagrodą w konkursie „Wiedza biletem do Brukseli” zorganizowanym 

przez prof. Zbigniewa Zaleskiego Posła do Parlamentu Europejskiego. 

W programie wyjazdu przewidziane jest zwiedzanie zabytków Brukseli 

oraz wizyta w Parlamencie Europejskim. 

W konkursie wzięły udział szkoły województwa lubelskiego – po jednej 

z każdego powiatu. W Powiecie Łęczyńskim konkurs odbył się 26 

lutego 2014 r. w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Przewodniczącym komisji był Andrzej Skórski pracownik biura 

poselskiego. 

Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań młodzieży 

problematyką integracji kontynentu, a także życiem społecznym, politycznym oraz gospodarczym 

naszego kraju w Unii Europejskiej. Treścią konkursu była wiedza dotycząca historii i funkcjonowania 

instytucji europejskich. 

Uczestników konkursu powitał Arkadiusz Marucha Dyrektor Zespołu szkół Górniczych w Łęcznej, 

który przedstawił założenia konkursu oraz  życzył sięgnięcia po główną wygraną – bilet do Brukseli! 

Do konkursu przystąpiło 15 uczniów z klas I-III Technikum Górniczego i Elektrycznego. Uczniowie 

musieli odpowiedzieć na pytania przygotowane w języku polskim i angielskim. 

Zwycięzcami zostały następujące osoby: 

I miejsce – Emil Basiakowski, IId TE 

II miejsce – Kamil Zarzycki, IId TE 

III miejsce – Robert Skoczylas, IIIc TG 

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, najważniejszą nagrodą był 

symboliczny bilet do Brukseli. Pozostali obdarowani zostali 

szkolnymi gadżetami. Gratulujemy! 

10 III 2014. Dzień Kobiet w ZSG. To był zwyczajny 

poniedziałek, szkolny dzwonek się nie zepsuł, lekcje 

odbywały się jak zwykle, a jednak… Ktoś zagrał... i to z 

mocą! Otworzyły się drzwi klas, nauczyciele już chcieli 

wyjaśniać co się dzieje i dlaczego jest tak głośno, kiedy 

prowadzący zapowiedział, że zaprasza wszystkie 

dziewczyny do wysłuchania utworu przygotowanego 

specjalnie dla nich. W ten niekonwencjonalny sposób 

chłopcy uczcili Dzień Kobiet. Dziewczęta, a jest ich w 

naszej szkole już czterdzieści, z rozmarzeniem wysłuchały dedykowanego im utworu IRY „Ona jest 

ze snu”. W trakcie utworu szarmanccy panowie udali się z kwiatami do swoich koleżanek, ale także 

do pań pracujących w szkole. Życzenia wszystkim kobietom złożył także Arkadiusz Marucha dyrektor 

ZSG. 

Ten wyjątkowy program przygotowali dla koleżanek chłopcy z 

Samorządu Uczniowskiego. Na perkusji grał Adrian Winiarczyk z kl. Ib, 

na gitarze zagrali: Bartłomiej Jośko z kl. IId i Przemysław Blicharz z kl. 

Ib, piosenkę zaśpiewał Norbert Czarnomysy z kl. IIId. Nad całością 

czuwała opiekunka SU Marzena Golan. 

11 III 2014. Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej. W auli 

Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS odbył się IV Wojewódzki 



Konkurs Piosenki Rosyjskiej. Wzięło w nim udział około 50 uczniów z ponad 20 szkół województwa 

lubelskiego. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej reprezentowała Kludia Nejman z kl. 1c. 

W programie znalazło się 28 utworów w języku rosyjskim: ballady, piosenki dziecięce oraz ludowe, 

utwory w stylu pop i rock. Klaudia wybrała piosenkę z repertuaru Anny German pt. Гори, гори, моя 

звезда. Uczniowie śpiewali również piosenki Ałły Pugaczowej, Włodzimierza Wysockiego oraz 

gwiazd współczesnej rosyjskiej sceny muzycznej. 

Gratulujemy Klaudii wspaniałego głosu i wyboru niezwykle ambitnej piosenki Anny German. Miejmy 

nadzieję, że w przyszłym roku uda jej się pokonać tak dużą konkurencję. Uczennicę do konkursu 

przygotowywał Daniel Zagrodnik nauczyciel języka 

rosyjskiego. 

18 III 2014. Promocja ZSG w Gimnazjum w Cycowie. Po 

raz kolejny uczestniczyliśmy w Giełdzie Szkół 

Ponadgimnazjalnych Cyców 2014. Swoją ofertę edukacyjną 

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

Siedliszcza, Puchaczowa, Siennicy Różanej, Ludwina. 

Obecni również byli reprezentanci Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej. 

Uczniowie starali się zachęcić gimnazjalistów z Cycowa do 

podjęcia nauki w ZSG, przedstawiając największe atuty kształcenia w naszej szkole, do których 

niewątpliwie należy praca w dobrze płatnym zawodzie. W tym roku uczniowie przedstawili 

dodatkowo nowy kierunek jaki powstanie w Technikum Elektrycznym tj. technik mechatronik. 

Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem dziewcząt i chłopców. Dziewczęta mogą kształcić się w 

zawodzie elektryka, mechanika, mechatronika, a także podjąć naukę w zawodzie górniczym  – na 

kierunku technik przeróbki kopalin stałych. Z roku na rok przybywa dziewcząt uczących się w ZSG, w 

typowo męskiej szkole uczy się ich już ponad czterdzieści. 

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

pozalekcyjnych przekazywali zainteresowanym: Kamil Kociuba z kl. IIIa, Radosław Świder z kl. IIa 

oraz Magdalena wraz z nauczycielem przedmiotów zawodowych 

Andrzejem Pytką. 

21 III 2014. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Uczniowie 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej powitali go zgodnie z tradycją, 

aktywnie uczestnicząc w Dniu Sportu Szkolnego. W programie 

imprezy znalazły się konkurencje zarówno dla chłopców jak i dla 

dziewcząt. 

Rozegrany został indywidualny turniej tenisa stołowego, wśród 

dziewcząt najlepsza okazała się Paulina Skrzypczak z kl. IIc, a spośród 

chłopców Krystian Kopeć z kl. IIa. Zwycięzcy otrzymali w nagrodę 

rakietki do tenisa stołowego. 

Uczniowie rywalizowali również w wyciskaniu sztangi o wadze 50 

proc. masy własnego ciała. W tej konkurencji najlepiej sprawdził się 

Jakub Fiedor z kl. 4d. W nagrodę otrzymał rękawice treningowe. 

Rozegrany został klasowy turniej siatkówki, w którym zwyciężyła klasa IVd. Szczęśliwi zwycięzcy 

otrzymali w nagrodę słodycze. 

Zmagania sportowe uatrakcyjnił mecz piłki siatkowej uczniowie kontra nauczyciele. Niezwykle 

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

tradycyjnie przegraną nauczycieli 1:3. 



Takie imprezy angażujące zarówno uczniów jak i nauczycieli są doskonałą formą integracji 

społeczności szkolnej. Pokazują jak w sposób fair play można ze sobą rywalizować, uzmysławiają 

uczniom, że nauczyciel „nie jest sztywniakiem” i też potrafi się 

bawić. 

21 III 2014. Uczniowie ZSG na Dniach Otwartych UMCS. Grupa 

uczniów ZSG w Łęcznej uczciła pierwszy dzień wiosny wycieczką 

do Lublina na  Dni Otwarte UMCS. Organizatorem wyprawy był 

Daniel Zagrodnik nauczyciel języka rosyjskiego. 

Uczniowie zwiedzili Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, 

Instytut Fizyki i Zakład Biofizyki. Specyfikę badań naukowych 

przedstawił im dr Wojciech Grudziński – kierownik Pracowni 

Specjalistycznej Biofizyki. Opowiadał m.in. o aparaturze związanej z 

badaniem struktury oka ludzkiego. Wszyscy mogli zbadać sobie 

wzrok korzystając ze specjalistycznych urządzeń instytutu. Z kolei dr 

Monika Zubik adiunkt oraz Radosław Szlązak doktorant w Zakładzie 

Biofizyki, opowiedzieli o spektroskopii absorpcyjnej i fluorescencji. 

Uczniowie zobaczyli jak można zbadać promieniowanie UV, skupisko barw, dowiedzieli się również 

dlaczego ludzkie oko widzi taki, a nie inny kolor. 

Studenci fizyki zaprezentowali na głównym holu wydziału swoje doświadczenia związane z 

przewodzeniem prądu elektrycznego. Uwagę przyciągały również poruszające się roboty. 

Następnie w auli Wydziału Chemii grupa obejrzała eksperymenty chemiczne prowadzone przez 

naukowców z UMCS. Prezentacje były bardzo ciekawe, wręcz niesamowite np. wtedy, gdy można 

było zobaczyć jak wielka, obciążona beka bez problemu unosi się w górę. 

Następnie uczniowie odwiedzili Wydział Humanistyczny w Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej 

UMCS, tam mieli okazję zobaczyć projekcję filmu pt. Ermitaż, pałace nad Newą, upamiętniającego 

250. rocznicę założenia Państwowego Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu. Ponadto uczniowie 

zapoznali się z ofertą edukacyjną na kierunkach: filologia rosyjska, filologia ukraińska, slawistyka. 

Pierwszy dzień wiosny wróży naszym młodym wycieczkowiczom, że w przyszłości zostaną 

naukowcami. Cały dzień spędzony na uczelni nie znużył nikogo, wszyscy stwierdzili, że nauka może 

być OK. Po tej potężnej dawce naukowych nowinek wszyscy zgodnie udali się na regenerujący 

posiłek do McDonald’s. 

W wycieczce udział wzięli: Przemysław Blicharz, Łukasz Grygiel z kl. Ib, Magdalena Lisiecka i 

karolina Romańczuk z kl. Ic, Radosław Świder, Mateusz Krukowski, Jarosław ciesliński  z kl. IIa, 

Wojciech Szczepanik z kl. IIb i Magdalena Chodun z 

kl. IVc. 

26 III 2014. „Młody chemik”. W  Zespole Szkół nr 

1 w Łęcznej odbyła się XI edycja Konkursu 

Powiatowego „Młody chemik” dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było 

rozwijanie zainteresowań chemicznych uczniów, 

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 wzięli udział uczniowie, z Zespołu Szkół im. Simona Bolivara w Milejowie, Zespołu 

Szkół nr 1 w Łęcznej i z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Ich zadaniem było rozwiązanie 20 

zadań testowych i czterech zadań otwartych. 



Laureatami tegorocznego konkursu zostali tylko uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej: 

I miejsce: Dawid Kowalski z kl. 3 m (technik mechanik) 

II miejsce: Adam Osiecki z kl. 4 d (technik elektryk) 

III miejsce: Przemysław Jasina z kl. 4d (technik elektryk) 

Do konkursu przystąpili również: Mateusz Bakiera (kl. 3d), Kacper Szymanek (kl. 4d), Patryk 

Zabłotny (kl. 4a). 

Mechanikom, elektrykom i górnikom, gratulujemy gruntownej wiedzy chemicznej. 

 

28 III 2014. Międzyszkolny Konkurs Recytacji Poezji 

Rosyjskiej. W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej 

odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytacji Poezji 

Rosyjskiej, którego inicjatorem i organizatorem 

był Daniel Zagrodnik nauczyciel języka rosyjskiego. 

Ideą konkursu była popularyzacja języka rosyjskiego 

oraz kultury Rosji, a także integracja uczniów i 

nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. 

W jury konkursowym zasiadły przedstawicielki Instytutu 

Filologii Słowiańskiej UMCS: dr hab. Joanna Tarkowska oraz Małgorzata Kulikowska, doktorantka w 

Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej XX-XXI wieku UMCS w Lublinie, Edyta Król, 

wicedyrektor ZSG oraz Ewa Szymanek, nauczyciel bibliotekarz. W zmaganiach wzięli udział 

uczniowie z Gimnazjum nr 2 im. Ks. Z. Berezeckiego w Chełmie, ZS z Oddziałami Integracyjnymi 

im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie, VIII LO im. Z. Nałkowskiej w Lublinie, ZSG w Łęcznej,  

ZS nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie, ZS im. K. Górskiego w Wierzbicy, Publicznego Gimnazjum nr 2 

im. Zamoyskich we Włodawie, I LO im. T. Kościuszki we Włodawie. 

Na wstępie Daniel Zagrodnik jako organizator powitał zebranych w auli im. prof. J. Samsonowicza 

uczestników oraz przybliżył ideę konkursu. Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha podkreślił, że tego typu 

inicjatywy są doskonałą okazją do przybliżenia twórczości pisarzy rosyjskich. Oficjalnego otwarcia 

konkursu dokonał Kazimierz Radko, Wicestarosta Łęczyński. 

Zanim uczniowie przystąpili do zmagań konkursowych zostali wprowadzeni w klimat kultury 

rosyjskiej. Uczniowie ZSG w Łęcznej: Martyna Hryciuk z kl. 1c, Katarzyna Szewczyk z kl. 2c oraz 

Radosław Świder z kl. 2a przybliżyli sylwetki czołowych pisarzy rosyjskich oraz ich dorobek 

artystyczny. Klaudia Nejman z kl. 1c, reprezentantka szkoły na IV Wojewódzkim Konkursie Piosenki 

Rosyjskiej UMCS w Lublinie zaprezentowała wzruszajacą interpretację piosenki z repertuaru Anny 

German „Gori, Gori, moja zwiezda” oraz popowy utwór grupy Maksim „Moj raj”. 

 

Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach: szkoła gimnazjalna oraz szkoła 

ponadgimnazjalna. Jury konkursowe oceniało recytację utworów pod kątem interpretacji utworu, 

poprawności wymowy i intonacji języka rosyjskiego, wrażenia estetycznego oraz stopnia opanowania 

tekstu utworu. 

W pierwszej kategorii poezję rosyjską deklamowało dwudziestu dwóch uczniów, natomiast w drugiej 

dwunastu. Uczestnicy zaprezentowali m.in. utwory A. Achmatowej, J. Brodskiego, S. Jesienina, I. 

Kryłowa, M. Lermontowa, S. Marszaka, S. Michałkowa, E. Moszkowskiej, A. Puszkina, F. 

Tiutczewa, W. Wysockiego. 

Miłym akcentem wypełniajacym czas oczekiwania na werdykt jury był poczęstunek oraz mozliwość 

wysłuchania ballad i romansów rosyjskich w wykonaniu Filippa Kirkorova i obejrzenia prezentacji  

zdjęć Sankt-Petersburga autorstwa Daniela Zagrodnika. 



 

1 IV 2014. Dzień Otwartych Drzwi w ZSG „W 

życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, w 

którym podejmuje decyzję wpływającą na jego 

przyszłe losy, kiedy na skrzyżowaniu wielu dróg musi 

wybrać jedną z nich…” Mario Puzo. 

W najbliższym czasie uczniowie klas trzecich 

gimnazjum staną przed trudnym wyborem 

dotyczącym dalszej edukacji. Aby nieco ułatwić im 

ten ciężki, aczkolwiek konieczny, wybór 1 kwietnia 

2014 r. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej otworzył 

swoje drzwi przed uczniami gimnazjów. W tym dniu szkoła górnicza gościła w swoich murach blisko 

trzystu gimnazjalistów m.in. ze szkół w Cycowie, Ludwinie, Łęcznej, Mełgwi, Milejowie, 

Puchaczowie, Urszulinie, Sosnowicy i Spiczynie. 

Przybywających gości witali przed budynkiem szkoły uczniowie w górniczych mundurach, 

zapraszając do Sali im. prof. Jana Samsonowicza na oficjalne „otwarcie drzwi” przez dyrektora szkoły 

Arkadiusza Maruchę. 

- Chciałem wszystkich was serdecznie i ciepło powitać w murach naszej szkoły – powiedział Dyrektor 

- Cieszę się, że tak licznie przybyliście na Dzień Otwarty. Pomimo, że nasza szkoła jako samodzielna 

jednostka funkcjonuje dopiero od pięciu lat jest już dobrze znana w środowisku lokalnym. 

Zaczynaliśmy skromnie, od trzech sal, teraz zajmujemy cały czteropoziomowy segment a mimo to 

odczuwamy brak pomieszczeń. Szkoła cały czas dynamicznie rozwija się, wzbogaca bazę dydaktyczną 

oraz zaplecze na warsztaty zawodowe. 

Dużą atrakcją Dnia Otwartego był koncert rockowy szkolnego zespołu „Wehikuł”. Następnie grupa 

teatralna „Liberum Veto” wystąpiła z przedstawieniem „Górnik i Ma-rayla”. Cześć artystyczną 

przygotowała nauczycielka języka polskiego Marzena Golan. 

W tematykę górniczą odwiedzających wprowadzała wystawa obrazów Walentego Bąbelewskiego pt. 

„Moja robota w kopalni”. Mieli oni jednocześnie okazję osobiście porozmawiać z artystą, byłym 

górnikiem, dowiedzieć się jak wyglądała kiedyś praca pod ziemią. 

Dla spragnionych ruchu przygotowany został specjalny zestaw gier w technologii Kinect czyli 

połączenie aktywności fizycznej z porywającą rozrywką. Uczniowie mieli możliwość poczuć się  jak 

na zawodach w tenisie ziemnym, grze w golfa czy futbol amerykański. Dużo radości i śmiechu, 

zwłaszcza obserwującym, dostarczyła gra w której zawodnicy mieli przy użyciu rąk i nóg zaklejać w 

szklanym pojemniku dziury, przez które wlewała się woda. 

Najbardziej oblegane było „Stoisko Wiedzy”, gdzie chętni mogli sprawdzić swoją wiedzę górniczą i 

wygrać torbę z logiem szkoły, kubek, smycz, a nawet Skarbka – ducha kopalni. Jak się okazało 

znajomość górniczych zagadnień nie jest obca młodym ludziom. Poradzili sobie znakomicie z 

pytaniami typu: Jakie narzędzia są przedstawione na czaku górniczym? Jakie są kolory kogucich piór 

na czaku górniczym? Kto jest patronem górników? 

Uczniowie, którzy w tym dniu zawitali w mury ZSG, mogli zwiedzić budynek szkoły, obejrzeć każdą 

salę lekcyjną, poznać historię szkoły i osiągnięcia jej uczniów oraz porozmawiać z nauczycielami i 

uczniami. W pracowniach przedmiotów zawodowych zobaczyli w jakie urządzenia i przyrządy są one 

wyposażone oraz czego uczy się młodzież na zajęciach praktycznych. Przez chwilę mogli poczuć się 

uczniami szkoły górniczej, zasiadając w szkolnych ławkach i biorąc aktywny udział w lekcjach.  

W trakcie zwiedzania gimnazjaliści obejrzeli przygotowane specjalnie dla nich wystawki dotyczące: 

życia szkoły, oferty edukacyjnej, zasad rekrutacji, działalności Koła Dziennikarsko-Fotograficznego i 

Szkolnego Koła Sportowego. W bibliotece wyłożone zostały kroniki szkoły, w których mogli 

prześledzić bogatą historię Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 



Organizatorzy nie zapomnieli o poczęstunku dla miłych gości. Serwowane były cukierki, kanapki i 

koreczki, pomysłowo przygotowane przez panią Basię ze szkolnego barku. 

Społeczność szkolna zmobilizowała wszystkie siły, aby Dzień Otwartych Drzwi był wyjątkowy. I taki 

naprawdę był. Korytarze pełne gwaru, sale wypełnione uczestnikami zajęć - to mogli zobaczyć nasi 

goście. Uczniowie ubrani w górnicze mundury oraz dziewczyny w galowych strojach z wielkim 

zaangażowaniem zaopiekowali się przybyłymi gimnazjalistami. Każdy z odwiedzających obdarowany 

został specjalnym prezentem – woreczkiem węgla oraz wydaniem specjalnym szkolnej Gazety za 

Free. 

Dziękujemy wszystkim, którzy w Prima Aprilis odwiedzili Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Mamy nadzieję, że spotkamy się z nimi we wrześniu jako nowymi uczniami ZSG. 

2 IV 2014. VI Edycja Powiatowego Konkursu 

Matematycznego „Pomyśl logicznie”W Zespole 

Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się VI edycja 

Powiatowego Konkursu Matematycznego „Pomyśl 

logicznie”, nad którym patronat objął Starosta 

Łęczyński. Konkurs przebiegał w dwóch etapach, 

pierwszy miał wyłonić uczniów reprezentujących 

szkoły w etapie powiatowym. Do drugiego etapu 

przystąpiło 30 uczniów: z Publicznego Gimnazjum 

w Cycowie, Gimnazjum Publicznego w Ludwinie, 

Gimnazjum nr 1 w Milejowie, Gimnazjum im. 

Jana Pawła II w Spiczynie oraz Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej i Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.   

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy matematycznej, rozbudzenie wśród młodzieży 

zainteresowań matematycznych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz 

wychowanie młodzieży w duchu szacunku dla nauki. 

Konkurs zorganizowały: Kinga Suprowicz dyrektor Gimnazjum Publicznego w Ludwinie oraz Iwona 

Czech, nauczycielka matematyki w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. 

W zmaganiach matematycznych ZSG reprezentowali: Mateusz Mroczek kl. 1d, Rafał Włodarczyk kl. 

1d, Mateusz Warzyszak kl. 2d, Andrzej Kozieł kl. 3d, Przemysław Jasina kl. 4d, Adam Osiecki kl. 4d. 

Wyniki konkursu: 

Kategoria szkoły gimnazjalne: 

I miejsce – Jakub Michalski, Gimnazjum nr 1 w Milejowie 

II miejsce – Aleksandra Chałupnik, Publiczne Gimnazjum w Cycowie 

III miejsce – Marzena Kowalczyk, Gimnazjum Publiczne w Ludwinie 

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne: 

I miejsce – Mateusz Mroczek, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

II miejsce – Mateusz Warzyszak, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

III miejsce – Tomasz Zabłotny, Zespół Szkół im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej 

Zespołowo: 

I miejsce - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

II miejsce - Gimnazjum nr 1 w Milejowie 

III miejsce - Publiczne Gimnazjum w Cycowie 

Nagrody ufundowane przez Powiat Łęczyński wręczał zwycięzcom Stanisław Adamczyk Naczelnik 

Wydziału Edukacji. Dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej Arkadiusz Marucha podziękował 

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



 

3 IV 2014. Certyfikat Szkoła Innowacji 2014 dla 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej  W siedzibie 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła 

się Gala wręczenia Certyfikatów „Szkoła Innowacji”. 

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej  już po raz drugi 

otrzymał ten zaszczytny tytuł. 

Certyfikat „Szkoła Innowacji” z rąk Krzysztofa Babisza – 

Kuratora Oświaty w Lublinie, prof. Mirosława Jarosza – 

Rektora WSEI oraz Teresy Bogackiej, Kanclerz WSEI i 

zarazem przewodniczącej kapituły konkursowej projektu 

odebrał Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha. Tytuł jest poświadczeniem, że szkoła górnicza dokłada 

wszelkich starań, aby kształcić na jak najwyższym poziomie, kształtować postawy przedsiębiorcze 

oraz społeczną odpowiedzialność. 

Obecny na uroczystości Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin mówił – Wręczenie tych tytułów to 

potwierdzenie dobrej jakości kształcenia w tych szkołach, ale też możliwość powiedzenia głośno 

„dziękuję” tym, którzy za tym sukcesem stoją: nauczycielom, dyrektorom, uczniom. 

Konkurs zorganizowany został po raz drugi  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. 

Projekt „Szkoła Innowacji” był realizowany pod patronatem honorowym Krzysztofa Hetmana – 

Marszałka Województwa Lubelskiego, Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta Lublina oraz Krzysztofa 

Babisza – Kuratora Oświaty w Lublinie. 

Wśród 37 szkół ponadgimnazjalnych wyróżnione Certyfikatem „Sz koła Innowacji” zostały również: 

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej oraz 

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach. 

 

4 IV 2014. Powiatowy Przegląd Poezji Mówionej i Śpiewanej 

Podczas tegorocznego Powiatowego Przeglądu Poezji Mówionej i 

Śpiewanej, który odbył się 4 kwietnia 2014r. w Zespole Szkół Nr 

2 im. Simona Bolivara w Milejowie, młodzież zaprezentowała 

utwory patriotyczne. Konkurs poświęcony był 70. rocznicy bitwy 

pod Monte Cassino i 70. rocznicy wybuchu Powstania 

Warszawskiego i odbywał się pod hasłem  „Polska – drogi ku 

wolności”. 

W przeglądzie udział wzięły również uczennice Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej: Martyna Hryciuk i Klaudia Nejman z kl. 

Ic, przygotowane przez p. Mariolę Trojak, nauczycielkę języka 

polskiego. W eliminacjach udział wzięli uczniowie ZSR w 

Kijanach, ZS Nr 1 w Milejowie, ZS nr 2 w Jaszczowie, ZS Nr 2 

im. S. Bolivara w Milejowie, ZS nr 1 w Łęcznej Gimnazjum Nr 1 

w Łęcznej. 

Uczennica Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, Klaudia Nejman 

została laureatką przeglądu w kategorii poezja śpiewana. 



Laureatami przeglądu zostali: kategoria poezja mówionaI miejsce Arkadiusz Libera (ZSR w Kijanach) 

opiekun p. Monika KozakJoanna Kulczycka (ZS Nr 1 w Milejowie) opiekun p. Andrzej Dyczewski II 

miejsce Joanna Biszkont (ZS nr 2 w Jaszczowie) opiekun p. Iwona Pasieczna III miejsce Karolina 

Karwacka (ZS Nr 2 im.S.Bolivara w Milejowie) opiekun p. Elżbieta Machrowska wyróżnienie Karina 

Kowal (Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej) opiekun p. Maria Perzyńska-Kusiak Jakub Pawlak (Gimnazjum 

Nr 1 w Łęcznej) opiekun p. Małgorzata Zielińska Kategoria poezja śpiewana I miejsce Klaudia 

Nejman (ZSG w Łęcznej) opiekun p. Mariola Trojak, Julia Dorożuk ((ZS w Jaszczowie) opiekun p. 

Marian Gański II miejsce Kacper Pytka (Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej) opiekun p. Mirosław Kozera III 

miejsce Aleksandra Florek (ZS nr 1 w Łęcznej) opiekun p. Mirosław Kozera, wyróżnienie: Dominik 

Śmiech, Dominika Pogrzebska i Magdalena Pawlak (ZS Nr 1 w Łęcznej) opiekun p. Mirosław Kozera 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu poetyckiej wrażliwości a Klaudii niezwykle pięknego 

głosu. 

 

1-2 IV 2014. Wygrał konkurs i w nagrodę pojechał 

do Brukseli W dniach 1-2 kwietnia Emil Basiakowski, 

uczeń Technikum Elektrycznego w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej wyruszył z wizytą studyjną do 

Brukseli. Razem z nim pojechała grupa 24 zwycięzców 

konkursu „Wiedza biletem do Brukseli” 

zorganizowanego z inicjatywy prof. Zbigniewa 

Zaleskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego. 

W programie wyjazdu przewidziane było zwiedzanie 

zabytków Brukseli oraz wizyta w Parlamencie 

Europejskim. Po zakwaterowaniu w położonym w 

centrum miasta hotelu Aris oraz obiedzie serwowanym w najstarszej brukselskiej restauracji Chez 

Leon, uczestnicy wyprawy udali się z przewodnikiem na zwiedzanie stolicy Unii Europejskiej. W 

programie był m.in. spacer po Parku Brukselskim, odwiedzenie pasażu św. Huberta, zwiedzanie 

katedry św. Michała i św. Guduli, obejrzenie Pałacu Królewskiego, Mont des Arts, Biblioteki, Pałacu 

Karola Lotaryńskiego, Mannekeen Pis i Grande Place. 

Przy kolacji prof. Zbigniew Zaleski powitał wszystkich uczestników wycieczki i porozmawiał z 

każdym z nich . 

Następnego dnia przewidziane było zwiedzanie Parlamentu Europejskiego. Prof. Zaleski opowiadał 

uczniom i ich opiekunom na czym polega praca europosła  oraz jak funkcjonuje Parlament Europejski. 

Wszyscy mieli okazję porozmawiać również z parlamentarzystą Wielkiej Brytanii. Młodzież pytała go 

przede wszystkim o sytuację polskich emigrantów. Na zakończenie wizyty w Europarlamencie każdy 

z uczestników otrzymał drobne upominki. 

– Cieszę się z tego wyjazdu, bo z bliska mogłem zobaczyć na czym polega praca eroposła i jak 

funkcjonuje Parlament Eurpoejski. Zobaczyłem siedzibę Parlamentu, który swoją ciekawą architekturą 

odzwierciedla ideę integracji europejskiej.  Miałem tam też okazję sprawdzić swoją znajomość języka 

angielskiego, poszło całkiem nieźle – mówił Emil – Mimo, że wyjazd był krótki to jednak bardzo 

ciekawy i bogaty w informacje. 

Gratulujemy Emilowi wiedzy o Unii 

Europejskiej i poszerzającego wiedzę 

doświadczenia z wizyty w Europarlamencie. Kto 

wie może w przyszłości sam zasiądzie w 

poselskiej ławie? 

10 IV 2014. Zrozumieć autyzm – warsztaty w 

ORW w Łęcznej Dwunastoosobowa grupa 



uczniów z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wzięła udział w warsztatach na temat autyzmu, 

prowadzonych przez Małgorzatę Zarzycką, wychowawcę grupy edukacyjno-terapeutycznej w 

Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej. 

W pierwszej części spotkania młodzież dowiedziała się, że autyzm jest zaburzeniem, u podstaw 

którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, 

postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia 

zmysłowe, odczuwają np., że sól jest kwaśna, śnieg parzy, a delikatne głaskanie powoduje silny ból. 

Tak właśnie może wyglądać świat osoby z autyzmem. I nie jest to ani gorsze, ani lepsze postrzeganie 

świata; jest po prostu inne i zasługuje na nasze zrozumienie. Następnie uczniowie, podczas ćwiczeń 

sensorycznych  mogli osobiście doświadczyć przykrych wrażeń jakie towarzyszą osobom 

autystycznym na co dzień. Ich zadaniem było używając zmysłu węchu i dotyku zidentyfikować 

podane przedmioty i zapachy, utrudnieniem było „wyłączenie” zmysłów wzroku (poprzez zawiązanie 

oczu opaską) lub ograniczenie rozpoznawania przez zmysł dotyku (uczniowie mieli założone 

rękawiczki). 

Młodzież zapoznała się także z pracą Ośrodka, odwiedzając z dyrektor Anetą Zabłocką miejsca, w 

których odbywają się zajęcia z dziećmi. 

Na zakończenie spotkania uczestnicy zostali poinformowani o możliwości podjęcia współpracy jako 

wolontariusze. Terapeuta Małgorzata Zarzycka, wyjaśniła uczniom, że do pracy z jednym dzieckiem 

autystycznym potrzeba aż czterdzieści osób. O pomoc dla chorego Huberta zwróciła się jego mama, 

która uczestniczyła w całym spotkaniu. Trzech uczniów ZSG wyraziło chęć podjęcia takiej 

współpracy, niedługo wezmą udział w  specjalnym szkoleniu dotyczącym pracy z dziećmi 

autystycznymi. 

Osoby, które są zainteresowane wolontariatem i pomocą Hubertowi mogą kontaktować się z mamą 

chłopca Grażyną Mazur tel. 506 167 682 lub z sekretariatem ORW Łęczna pod numerem telefonu 81 

752 62 30. W warsztatach wzięli udział uczniowie kl. Ib i Ic, pod opieką Ewy Szymanek. 

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, został ustanowiony sześć lat 

temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Dzień ten rozpoczyna Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat 

Autyzmu, który ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy i potrzeby osób z autyzmem.  

Działający w  Łęcznej Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy chcąc przybliżyć tę  problematykę 

organizuje  warsztaty  na temat autyzmu. 

16 IV 2014 . Spotkanie Wielkanocne w ZSG 

Dołóżmy starań, aby poznać Pana, Jego przyjście 

jest pewne jak świt poranka. 

Księga Ozeasza 6, 3  

Kończy się okres Wielkiego Postu i nadchodzi 

Wielkanoc, czas radości, ale też zadumy nad 

tajemnicą Chrystusa i tajemnicą życia człowieka. 16 

kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Górniczych w 

Łęcznej odbyła się uroczystość wprowadzająca w 

misterium paschalne. Uczniowie pod opieką ks. 

Michała Gałusa przygotowali montaż słowno-muzyczny zatytułowany A dzisiaj jest Wielkanoc. 

Część artystyczna rozpoczęła się prezentacją multimedialną, skłaniającą do zadumy nad 

współczesnym życiem, gdzie obok chrystusowego przesłania miłości jest tak wiele brutalności, 

egoizmu, agresji i obojętności. Przesłanie zostało podkreślone przez wymowny utwór Czesława 

Niemena Dziwny jest ten świat. Nadzieją napawa jednak, że ludzi dobrej woli jest więcej. 



Dzięki ofierze Chrystusa każdy z nas może dążyć do doskonałości, stawać się człowiekiem na wzór 

Syna Bożego, obdarzać innych miłością, dobrem i troską. Może nieść Dobrą Nowinę tam, gdzie 

panuje krzywda, niezgoda, rozpacz, smutek. 

Następnie dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha zaproszonym gościom, gronu pedagogicznemu, 

pracownikom oraz uczniom życzył, aby ten świąteczny czas przyniósł radości oraz wzajemną 

życzliwość, by stał się źródłem wzmacniania ducha i rozświetlał jak górnicza lampka wszelkie mroki 

codzienności. Życzenia spokojnych Świąt Wielkanocnych złożył również Kazimierz Radko 

Wicestarosta Łęczyński. 

Wielkanocne spotkanie zakończone zostało 

wspólną modlitwą poprowadzoną przez ks. 

Michała. 

25 IV 2014. Nareszcie koniec! A jednak trochę 

żal… W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej 

odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas 

czwartych. Często w takiej chwili przypominają 

się słowa piosenki „tak niedawno żeśmy się 

poznali, a już rozstania nadszedł czas”. 

Tą podniosłą uroczystość swoją obecnością 

zaszczycił Adam Niwiński Starosta Łęczyński, 

który w imieniu własnym i Zarządu Powiatu złożył 

absolwentom życzenia pomyślności oraz połamania piór na czekających ich egzaminach. Podkreślił, 

że nigdy nie zapomną daty ukończenia szkoły ponieważ zbiega się ona z Kanonizacją Jana Pawła II. 

Dyrektor szkoły Arkadiusz Marucha zwracając się do czwartoklasistów powiedział: - Daliśmy wam 

to, co mogliśmy najlepszego - wiedzę - wykorzystajcie ją dobrze. Życzę wam samych sukcesów i 

pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Szczęść Boże! 

Część pierwsza uroczystości poświęcona była rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Młodzież 

przypomniała tak ważne wydarzenie w historii Polski, jakim było uchwalenie ustawy regulującej 

organizację władzy państwowej oraz prawa i obowiązki obywateli. Powinniśmy znać nasza historię, 

by czerpać z niej siłę i mądrość, wartości, które pozwalają przetrwać w najtrudniejszych chwilach. 

Następnie uczniowie klas trzecich podziękowali czwartoklasistom za lata spędzone razem w 

szkolnych murach. Życzyli im pomyślnego zdania egzaminu dojrzałości oraz zawodowego, 

optymizmu i wiary w siebie, a po latach - sentymentalnej podróży do ZSG. 

Karol Styś w imieniu absolwentów złożył wyrazy wdzięczności dyrekcji ZSG, wychowawcom, 

nauczycielom oraz pracownikom szkoły: - Wychodzimy stąd uzbrojeni w wiedzę, która da nam 

ogromną szansę na zapewnienie sobie godnej przyszłości, z rozrzewnieniem będziemy wspominać 

chwile spędzone w szkolnych ławkach Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Niezwykle miłym akcentem uroczystości było wręczenie przez Dyrektora i Starostę Łęczyńskiego 

świadectw, dyplomów i nagród. Najlepsi uczniowie otrzymali: wysokiej klasy smatrfony, tablet, 

aparat cyfrowy oraz nagrody książkowe. Uczniowie wyróżniający się w sporcie nagrodzeni zostali 

szkolnymi gadżetami. 

Szczególną chwilą uroczystego pożegnania czwartoklasistów ze szkołą było zasadzenie pamiątkowego 

drzewka. Ta niepowtarzalna uroczystość zakończyła się spotkaniem absolwentów z wychowawcami 

klas: Zofią Jarosiewicz, Leszkiem Kolanowskim i Adamem Matejem, z rąk których otrzymali 

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

trud i wyrażenia wdzięczności, poprzez kwiaty i gesty sympatii. 

Mamy nadzieję, że tegoroczni absolwenci będą miło wspominać czas spędzony w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej.   



26 IV 2014. Viberum Veto i Moto Serce. 

Zorganizowana już po raz szósty akcja Moto Serce z 

roku na rok cieszy się coraz większym 

powodzeniem. Oprócz motocyklistów wydarzenie 

ściąga również tysiące osób, na których czeka 

zawsze moc atrakcji. Impreza odbyła się na Rynku 

Łęczyńskim 26 kwietnia 2014 roku. 

Moto Serce było również rozpoczęciem sezonu 

motocyklowego. Głównym celem akcji była zbiórka 

krwi oraz zwrócenie uwagi na problem jej braku w 

polskich szpitalach, zwłaszcza w okresie letnim, a także propagowanie idei krwiodawstwa. Na 

ustawionym w centralnym punkcie placu specjalnym autobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Lublinie wszyscy chętni oddawali krew, zaś pozostali podziwiali atrakcje 

których przez cały dzień nie brakowało. 

Na Moto Sercu nie zbrakło również występu grupy teatralnej Liberum Veto z ZSG w Łęcznej. 

Młodzież, pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego, Marzeny Golan, przygotowała program 

artystyczny składający się z trzech części. Część muzyczna w wykonaniu Magdaleny Jasielskiej oraz 

Norberta Czarnomysego, którym na gitarach elektrycznych przygrywali Bartek Jośko oraz Przemek 

Blicharz, to krótki koncert rockowy, który trafił do serc motocyklistów i nie tylko. 

Następnie grupa wykonała skecz zatytułowany „Mój motor”. Grzegorz Gil wcielił się w rolę głowy 

rodziny i już nie w pierwszej młodości zakupił sobie motor. Wydarzenie to stało się pretekstem do 

zabawnej rozmowy z żoną (Magdalena Jasielska) oraz synkiem (Jakub Jasielski). 

Na koniec występu Patrycja Romańczuk, Ilona Grochowska oraz Damian Walkowski zaprosili 

publiczność do udziału w konkursie „Jak jeżdżę na motorze…”, a nagrodą była złota muszla… 

28 IV 2014 . Spotkanie autorskie ze Sławomirem  

Koprem Z inicjatywy Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Łęcznej odbyło się spotkanie autorskie 

z pisarzem Sławomirem Koprem, w którym 

uczestniczyła grupa uczniów z Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej . 

Autor podczas spotkania opowiadał o kulisach 

powstawania książek, począwszy od zbierania 

materiałów, aż po rozmowy z wydawcami. 

Wspomniał o początkach swojej przygody z 

 pisarstwem. Pierwsze jego książki dotyczyły 

antyku, ale nie odniosły sukcesu wydawniczego. Obecnie rozchodzą się w nakładach ,o których wielu 

autorów może tylko pomarzyć. W czym więc tkwi tajemnica jego popularności? Sławomir Koper 

uważa się za historyka dnia codziennego. Opisuje ludzi władzy, pisarzy, artystów ze szczególnym 

uwzględnieniem ich życia prywatnego, które jest integralną częścią biografii.  Bardzo często w swoich 

pracach wykorzystuje ciekawostki znalezione w dziennikach, pamiętnikach i listach różnych osób. 

Dużo czasu poświęca na zbieranie materiałów i ich studiowanie aby wyłuskać informacje, które nie 

każdy potrafi dostrzec.  Zaznaczył, że stara się pisać lekko, językiem zrozumiałym, używając jak 

najmniej dat. 

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapytać autora o jego plany wydawnicze, warsztat pracy, ulubioną 

postać.  



Zachęcamy do zapoznania się z twórczością tego niezwykle ciekawego i pracowitego autora. Jego 

książki stanowią świetną lekturę pozwalającą przyjemnie spędzić czas i jednocześnie poszerzyć 

wiedzę na temat historii. 

Sławomir Koper (ur. 21 listopada 1963 w Warszawie) – polski pisarz, autor książek historycznych, w 

których nawiązuje do wielu epok, od antyku po współczesność. Absolwent Wydziału Historycznego 

Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracował z miesięcznikiem „Uważam Rze - Historia”, 

felietonista tygodnika „Do Rzeczy”, publikuje w miesięczniku „Historia Do Rzeczy” oraz na portalu 

wp.pl. Historia. W listopadzie 2013 został odznaczony przez prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego srebrnym Krzyżem Zasługi za popularyzację historii w społeczeństwie. 

3 V 2014. 223. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Łęczyńskie obchody 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 

Maja rozpoczęły się o godz. 9.30 w kościele św. Marii 

Magdaleny od programu artystycznego przygotowanego 

przez uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej. Uczniowie 

zaprezentowali sztukę pt. Koncert Jankiela fragment 

dwunastej księgi Pana Tadeusza. Następnie w intencji 

Ojczyzny została odprawiona uroczysta Msza św. 

W uroczystej Eucharystii udział wzięły lokalne władze: 

przedstawiciele Powiatu Łęczyńskiego, Urzędu Miasta, szkół, 

instytucji, zakładów pracy i związków zawodowych. Obecni 

byli również przedstawiciele Zespołu Szkół Górniczych: 

uczniowie wraz Marią Jarmuł-Snopek, wicedyrektor ZSG. 

Po zakończonej Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się w 

pochodzie na Plac Tadeusza Kościuszki, gdzie wysłuchali 

przemówienia Burmistrza Miasta i Starosty Łęczyńskiego, a następnie złożyli kwiaty pod pomnikiem 

bohatera narodowego. 

5 V 2014. Matura 2014 Od dzisiaj do niemal 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. 

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej do egzaminu 

dojrzałości przystąpili uczniowie trzech klas o specjalności: 

technik górnictwa podziemnego, technik przeróbki kopalin 

stałych i technik elektryk.  

Wszystkim życzymy powodzenia! Szczególne życzenia 

kierujemy do Magdy Chodun - pierwszej dziewczyny, która przed czterema laty rozpoczęła naukę w 

Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. 

26 V 2014. Aktywna młodzież z ZSG.  W Zespole 

Szkół Górniczych w Łęcznej w ramach projektu "Akcja-

Informacja!" odbyły się warsztaty z zakresu edukacji 

obywatelskiej. Prowadzili je doświadczeni pracownicy 

młodzieżowi, psycholog Agata Chmiel i socjolog Igor 

Lisin z Fundacji Sempre a Frente w Lublinie. W 

zajęciach udział wzięli uczniowie klas 1 c i 1 m. 

Celem warsztatów było promowanie wśród młodzieży 

aktywnej postawy społecznej, wolontariatu jako sposobu 



samorealizacji i zaangażowania oraz zachęcenie do przyjęcia konkretnej, czynnej postawy w swoim 

otoczeniu. 

Podczas zajęć uczniowie mieli za zadanie nakreślić obraz idealnego wolontariusza, określając: 

 umiejętności, jakimi powinien dysponować, wiedzę, cechy charakteru, emocje, jakimi powinien się 

kierować oraz korzyści z bycia aktywnym. Trzygodzinne spotkanie było również okazją do 

dyskutowania na  temat aktywności młodzieży, możliwości włączenia się w życie lokalnej 

społeczności oraz korzyści wynikających z bycia aktywnym. 

Uczestnicy zajęć dowiedzieli się również o Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży przy Fundacji 

Sempre a Frente w Lublinie. Swoje działanie kieruje przede wszystkim do młodzieży 

ponadgimnazjalnej i studentów, a także osób pracujących z młodzieżą, szkół i organizacji 

pozarządowych. W ramach działalności organizuje bezpłatne warsztaty m.in. z: wystąpień 

publicznych, sposobów radzenia sobie ze stresem, pracy w grupie, umiejętności liderskich, 

kreatywności, zarządzania czasem i innych. 

Osoby prowadzące zajęcia zachęcały uczniów do zainteresowania się również wolontariatem 

zagranicznym, który stwarza większe możliwości aktywności niż wolontariat lokalny. 

Udział w projekcie „Akcja-Informacja!” zaowocował u uczniów poszerzeniem wiedzy na temat 

zaangażowania społecznego, szkoła natomiast pozyskała interaktywne stanowisko informacji 

młodzieżowej, udostępnione w bibliotece szkolnej. 

5-12 VI 2014. Dni Morza w Zespole Szkół 

Górniczych. W minionym tygodniu 

uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej mogli poczuć wakacyjny klimat 

dzięki obchodom Dni Morza. Mimo, że 

Łęczna nie leży nad morzem obchody tego 

święta były doskonałą okazją dla 

nauczycieli do zaprezentowania uczniom 

swoich zainteresowań i pasji związanych z 

morzem. 

W czasie od  5 do 12 czerwca 2014 r. mieli 

możliwość wysłuchania szant, obejrzenia: wystawy fotografii podwodnej, ekspozycji okazów fauny 

morskiej, prezentacji multimedialnej pt. „Urok raf koralowych Morza Czerwonego oglądanych 

podczas safari nurkowego” oraz sprzętu do nurkowania. Eksponaty i zdjęcia pochodziły z prywatnej 

kolekcji Marka Kozioła, nauczyciela ZSG. 

Podsumowując obchody Arkadiusz Marucha Dyrektor ZSG wyjaśnił ideę zorganizowania Dni Morza 

bez morza. Wbrew pozorom górnik i żeglarz mają ze sobą wiele wspólnego, bo jak powiedział prof. dr 

hab. inż.  Ryszard Tadeusiewicz, Kierownik Katedry Automatyki  AGH: „Żeglarz na oceanie i górnik 

w głębi ziemi zmagają się z siłami przyrody, czasem ryzykują życiem. Zmagania te toczą się z reguły 

poza możliwością bezpośredniej obserwacji przez szeroką publiczność, ale to nie umniejsza ich 

heroicznego wymiaru. Profesja górnika jest więc pokrewna profesji żeglarza, a jednak z jakiegoś 

powodu łatwiej jest opisać zmagania z morzem niż zmagania ze światem podziemi oczywiście w 

jednym i drugim przypadku barierą jest nieznajomość realiów występujących w rzeczywistości, ale 

jakoś łatwiej jest opisać smak słonych bryzgów na twarzy w sposób dostępny szczurom lądowym niż 

ciszę i ciemność kopalnianych korytarzy ludziom, którzy eksplorację podziemi kończą na głębokości 

piwnicy.” 

W ramach obchodów Dni Morza zorganizowany został Konkurs Wiedzy o Morzu, w którym wzięło 

udział 39 uczniów. Największą wiedzą ogólną z zakresu biologii oraz geografii mórz i oceanów 

wykazali się uczniowie klas drugich. 



I miejsce - Damian Mrozik z kl. 2b 

II miejsce - Jarosław Kozak z kl. 2a 

III miejsce - Paweł Cyc z kl. 2a 

Główną nagrodą był sprzęt do nurkowania, zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymali okulary 

pływackie. Uczniowie otrzymali również szkolne gadżety. Nagrody wręczył Dyrektor Arkadiusz 

Marucha. 

Inicjatorem obchodów Dni Morza w ZSG był Marek Kozioł, prywatnie pasjonat i instruktor 

nurkowania. Uczestniczył w kilkunastu wyprawach nad  Morze Egejskie, Adriatyk, Morze 

Liguryjskie, Morze Północne oraz na rafy koralowe Morza Czerwonego. Posiada bogatą kolekcję 

okazów fauny morskiej, jest autorem wielu zdjęć i filmów ukazujących życie na dnie mórz. 

12 VI 2014. Spotkanie z absolwentami. 

Uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

mieli okazję spotkać się z absolwentami: 

Michałem Arciszewskim, Jarosławem 

Doboszem, Ryszardem Haniewiczem, Robertem 

Kwiatkowskim, Pawłem Popielarzem. Wszyscy 

zaproszeni goście pracują obecnie w LW 

„Bogdanka” S.A., podobnie jak 80 proc. ich 

kolegów, którzy w latach 2009-2012 ukończyli 

Technikum Górnicze. 

Absolwentów powitał dyrektor szkoły Arkadiusz 

Marucha, który dla każdego przygotował 

upominki w postaci szkolnych gadżetów. Zaprosił ich również na jubileusz 10-lecia istnienia szkoły 

górniczej, który przypada w następnym roku. 

Ta miła wizyta rozpoczęła się od przypomnienia gościom różnych sytuacji z lat szkolnych. O każdym 

absolwencie przygotowana została prezentacja zawierająca utrwalone na fotografiach minione chwile. 

Przytoczne zostały wspomnienia wychowawców, mówiące o tym jak zapisali się w ich pamięci. 

Życie szkolne pozostawia ślad w postaci ocen w dzienniku, ale również wpisów na temat zachowania. 

Niemal każdemu z zaproszonych absolwentów w ciągu czterech lat nauki zdarzyło się dostać uwagę, 

która została utrwalona na ostatnich stronach dziennika. Czerwone kartki z wypisanymi uwagami stały 

się nietypową pamiątką tego spotkania. Nawet po upływie kilku lat uczniowie potrafili bezbłędnie 

rozpoznać ich autora. 

Następnie absolwenci opowiadali obecnym uczniom o tym, jak potoczyły się ich losy po ukończeniu 

szkoły. Udzielali cennych rad dotyczących tego, na co zwrócić uwagę przygotowując się do egzaminu 

maturalnego i zawodowego, co brać pod uwagę przy wyborze kierunku dalszego kształcenia. Z uwagi 

na to, że każdy z nich pracuje w LW „Bogdanka” S.A. podzielili się doświadczeniem związanym z 

rekrutacją i pracą w kopalni. 

Uczniowie usłyszeli wiele cennych rad, oto niektóre z nich: 

– Bierzcie udział w czymkolwiek możecie, kursy, konkursy, olimpiady. 

– Matura zależy od was, trzeba przysiąść w ostatnim roku. 

– Warto iść na studia dzienne, zwłaszcza na AGH w Krakowie, bo takich imprez nigdzie nie ma. 

– Praca w dozorze jest możliwa tylko po AGH. 

– Szkolne praktyki to bułka z masłem. 

– Wybór tej szkoły był trafny, jak się chce to można dużo osiągnąć. 

– Ważne jest żyć z głową i zdrowo. 



– Na dole trzeba mieć oczy dookoła głowy. 

– Zarobki wystarczają na utrzymanie rodziny. 

– Tego się nie lubi to się robi. 

Spotkanie odbyło się w bardzo sympatycznej atmosferze. Na koniec mili goście zwiedzili szkołę, 

odwiedzili swoich dawnych nauczycieli, mieli też okazję zasiąść w szkolnej ławce. Duże 

zainteresowanie wzbudzili u płci pięknej, dziewczyny chętnie pozowały do zdjęć z przystojnymi 

absolwentami. 

Najlepszym wsparciem dla uczącej się młodzieży w poszukiwaniu celowości nauki i rozwiązywaniu 

dylematów związanych z dalszym dokształcaniem jest doświadczenie osób, które ukończyły już 

szkołę. O ile przekazywanie własnego doświadczenia przez rodziców i nauczycieli nie wzbudza zbyt 

dużego zainteresowania wśród uczniów, o tyle słowa absolwentów, którzy ukończyli tę samą szkołę 

trafiają do nich celniej. 

Spotkanie z byłymi uczniami szkoły górniczej było jednym z elementów promowania wartości 

edukacji i badania losów absolwentów. Ich dalsze dokształcanie się, osiągnięcia, sukcesy, kariera 

zawodowa były dla uczniów ZSG najlepszym drogowskazem. 

Miejmy nadzieję, że ta wizyta zapoczątkuje dalsze cenne spotkania z absolwentami.   

22 VI 2014. „Sumienie” i „Trzeźwa alternatywa 2014”. II 

Wojewódzki Piknik Trzeźwościowy „Trzeźwa alternatywa 

2014” zorganizowany został przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łęcznej Regionalne Centrum 

Trzeźwości „Maksymilian” w Łęcznej. 

Promocji trzeźwości towarzyszyły różne atrakcje, m. in.: koncert 

Piotra Nagiela – założyciela i lidera zespołu 100% występy 

młodych – zdolnych łęcznian; Turniej Piłki „Orlikowej” o puchar 

prezesa Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich 

Lubelszczyzny czy też pokazy ratownictwa medycznego – Zespół 

Szkół w Ludwinie. 

Grupa Liberum Veto z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

również wsparła „Trzeźwą alternatywę 2014”. Młodzież wystąpiła z 

spektaklem „Sumienia”. Autorką scenariusza jest uczennica Magdalena Jasielska. Młodzież oddała 

emocje, które towarzyszą najtrudniejszym decyzjom życiowym oraz starała się pokazać ciężką walką 

wewnętrzna musieli przejść bohaterowie, żeby w ich życiu zwyciężyło dobro. 

Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej podziękowali młodzieży 

(Grzegorz Gil, Norbert Czarnomysy, Damian Walkowski, Jakub Jasielski, Magdalena Jasielska, Ilona 

Grochowska, Patrycja Romańczuk) oraz ich opiekunce Marzenie Golan za włączenie się w akcję i 

wspólne spędzenie niedzielnego popołudnia.  

27 VI 2014. Zakończenie roku szkolnego. Wreszcie 

nadszedł długo oczekiwany koniec roku szkolnego. Przed 

młodzieżą czas odpoczynku od książek, zeszytów, ławki 

szkolnej, dzwonka, porannego wstawania. 

Uroczystość kończąca rok szkolny 2013/2014 w Zespole 

Szkół Górniczych w Łęcznej rozpoczęła się Mszą św. 

sprawowaną w kościele św. Barbary. Następnie w murach 

szkoły odbyła się akademia, podczas której Adam 

Niwiński Starosta Łęczyński oraz Arkadiusz Marucha 

Dyrektor ZSG wręczyli nagrody uczniom, którzy zdobyli 



bardzo dobre i dobre wyniki w nauce. 

Zwracając się do uczniów Dyrektor powiedział: – Zabrzmiał ostatni dzwonek. Mija kolejny rok 

szkolny. Rok pełen ważnych wydarzeń, interesujących inicjatyw i spraw czasami z pozoru błahych, 

ale równie istotnych w życiu każdego z nas. Przed Wami dwa miesiące wakacji. Pamiętajcie jednak, 

że podczas wypoczynku nie możecie zapomnieć o bezpieczeństwie i rozsądku.  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 klasy 1c częścią artystyczną. 

Na zakończenie uczniowie udali się z wychowawcami do klas po zasłużone, niekiedy okupione potem 

i łzami świadectwa. A następnie czym prędzej wybiegli ze szkoły, bo przecież… 

Lato, lato, lato czeka 

Razem z latem czeka rzeka 

Razem z rzeką czeka las 

A tam ciągle nie ma nas! 

1 VIII 2014. 70. rocznica Powstania Warszawskiego. 

Powiatowe obchody rocznicy Powstania 

Warszawskiego rozpoczęły się o godz. 17.00 na Placu 

Powstań Narodowych w Łęcznej. Godzinę „W” w 70. 

rocznicę zrywu niepodległościowego Warszawiaków, 

upamiętniono w tym roku 70. sekundami ciszy. 

Część artystyczną przygotowała młodzież z Zespołu 

Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej. 

Młodzież, przypominając dramatyczne karty historii 

Polski sprzed siedemdziesięciu laty, mówiła: – Dziś nie 

musimy walczyć na barykadach, ale – składając hołd 

powstańcom – pamiętamy, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Niezwykle przejmująco 

zabrzmiały zaśpiewane przez nich powstańcze pieśni: Dziś idę walczyć, Mamo! oraz Warszawo ma. 

Następnie odbył się Apel Poległych: – Stajemy dziś do Apelu Poległych, by oddać hołd poległym 

Powstańcom i Mieszkańcom Stolicy w 1944 roku.  Warszawa, miasto nieugięte i nieujarzmione, 

stanęła do heroicznego, samotnego, śmiertelnego boju o swoją godność i cześć, o honor milionów 

Polaków. Żołnierze Walecznej Armii Krajowej, Żołnierze Polski Walczące, którym wolność Ojczyzny 

i jej Stolicy cenniejsza była niż własne życie. Stańcie do Apelu! 

Modlitwę za tych, którzy zapłacili życiem broniąc Warszawy i niepodległej Polski 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. Polecamy ci poległych żołnierzy Powstańców, 

poległych mieszkańców Warszawy i wszystkich, którzy zginęli nie tylko broniąc swojej stolicy, ale 

również i wartości, w które wierzyli. 

Po modlitwie delegacje zakładów pracy, związków zawodowych organizacji oraz szkół, w tym 

również delegacja Zespołu Szkół Górniczych, złożyły pod krzyżem wieńce, oddając hołd walczącym 

Bohaterom.  

– Już od kilku lat spotykamy się w tym miejscu – mówił Starosta Łęczyński Adam Niwiński – by 

oddać hołd pokoleniu, które przed 70 laty, wierne wyznaczonym przez siebie ideałom stanęło do 

nierównej, szaleńczej walki o wolność. Zebrało się dzisiaj na tym placu wielu młodych ludzi, zresztą 

jak co roku od kilku lat. (…) Wierzę głęboko, że rzeczywistość, którą wspólnie tworzymy nigdy nie 

postawi młodych ludzi wobec tak dramatycznych wyzwań, że nie pozbawi ich radości przeżywania 

młodości, czasu emocjonalnych uniesień, snucia marzeń a także zdobywania wiedzy, umiejętności i 

kształtowania charakteru oraz szacunku i miłości do najcenniejszych narodowych wartości. Dusze 



tych, którzy odeszli, zginęli w Powstaniu Warszawskim stoją już w ordynku u Boga. Spróbujmy 

oddać im cześć naszymi czynami, aby przyszłe pokolenia mogły wieść życie takie o jakim powstańcy 

marzyli, o jakie walczyli i za jakie umierali. Na zawsze zapamiętamy ofiarę jaką złożyli żołnierze 

Armii Krajowej oraz żołnierze innych formacji walczących w Powstaniu Warszawskim o niepodległą 

Polskę. Oddajemy Wam dzisiaj hołd. Cześć Waszej pamięci! 

 


