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3 IX 2014. Rozpoczęcie roku szkolnego. Witaj szkoło! 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole 

Szkół Górniczych w Łęcznej poprzedziła  Msza św. 

sprawowana w parafii św. Barbary w Łęcznej o godz. 

8.00. Eucharystii przewodniczył z ks. Michał 

Gałus. Następnie o godz. 9.00 w budynku Zespołu Szkół 

Górniczych odbyła się akademia przygotowana przez 

uczniów klasy 2d. 

Arkadiusz Marucha, dyrektor ZSG powitał zaproszonych 

gości: Andrzeja Grzesiuka, przewodniczącego Rady 

Powiatu oraz Teresę Madejską, podinspektora ds. 

kultury, sportu i spraw społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej  oraz całą społeczność ZSG. 

Zebranym przedstawił także nowych pracowników, którzy rozpoczęli w tym roku pracę w szkole 

górniczej. 

Następnie Dyrektor nawiązał do 75. rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. Mówił o tym, 

że w kontekście obecnej sytuacji politycznej hasło „Nigdy więcej wojny” nabiera dzisiaj szczególnej 

wymowy. Otwierając oficjalnie nowy rok szkolny życzył uczniom, aby nigdy nie doświadczyli 

okrucieństwa wojny. Tym, którzy po raz pierwszy przekroczyli szkolne progi, życzył by ich udziałem 

stały się wyłącznie pozytywne doświadczenia, a pobyt w szkole wypełniała radość. 

Przewodniczący Rady Powiatu zwracając się do młodzieży powiedział: – Wypoczęci i gotowi do 

dalszej wytężonej pracy, wnosicie w szkolne mury nowy zapas sił i radosnej energii. Przed Wami czas 

wytężonej pracy, pogłębiania wiedzy, poszukiwania i dociekania tajemnic. Każdy dźwięk szkolnego 

dzwonka otwiera przed Wami drzwi do wspaniałej intelektualnej przygody. 

W czasie części artystycznej uczniowie oprócz piosenek i wierszy usłyszeli złote myśli ujęte w formie 

motta na każdy miesiąc, np.: Uczeń i jabłka nie powinni się obijać, bo inaczej psują się pod koniec 

roku. Jeśli był dzwonek na początek lekcji, będzie i na koniec. Każdy dzień w szkole zbliża do 

wakacji. 

Po części artystycznej, przygotowanej pod kierunkiem Marty Sochan-Maciuk oraz Sylwii Osoby, 

młodzież udała się na pierwsze w tym roku spotkanie z wychowawcami. 

8-9 IX 2014. Salon Maturzystów 2014 

Początek roku szkolnego to dla maturzystów czas na 

podejmowanie decyzji dotyczących dalszego 

kształcenia, wyboru 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. 

W dniach 8-9 września 2014 r. w Centrum 

Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Lublinie odbyła się VIII edycja Salonu Maturzystów 

Kronika Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

Rok szkolny 2014/2015 



Perspektywy 2014. Tradycyjnie uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

wzięli udział w spotkaniach z pracownikami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. 

Program tegorocznego Salonu Maturzystów został podzielony na część dla maturzystów liceów 

ogólnokształcących i część dla uczniów techników. Wynika to ze zmian w egzaminie maturalnym, 

maturzyści kończący technikum zdają egzamin w dotychczasowej formie, natomiast licealiści na 

nowych zasadach. 

Zebranych w Auli Centrum Kongresowego maturzystów powitał Lech Gawryłow, dyrektor OKE w 

Krakowie: – Udział w tym Salonie Maturzystów pomoże wam w wyborze kierunku studiów oraz 

zaplanowaniu przygotowań do egzaminu maturalnego. Mam nadzieję, że spotkania z egzaminatorami 

 OKE będą okazją do wyjaśnienia nieporozumień, przełamania stereotypów i obalenia mitów na temat 

kryteriów oceniania prac zdających. 

Podczas spotkań z ekspertami tegoroczni maturzyści ZSG mieli możliwość poznania ogólnych 

informacji o egzaminie maturalnym i procedurach jego przeprowadzania.  Zdobyli przydatną wiedzę 

dotyczącą zasad punktowania, typu zadań oraz najczęściej popełnianych błędów z przedmiotów 

obowiązkowych. 

Wizyta na Salonie Maturzystów dla większości uczniów była pierwszym, bezpośrednim kontaktem z 

uczelniami wyższymi. Mieli oni możliwość odwiedzenia kilkunastu stoisk szkół wyższych z całej 

Polski, prezentujących swoją ofertę edukacyjną. Pracownicy i studenci uczelni udzielali informacji na 

temat zasad rekrutacji, kierunków studiów, 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. 

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

prezentującymi oferty uczelni wyższych oraz najnowszym ogólnopolskim Informatorem dla Maturzystów 2015. 

10 X 2014. Lubelskie talenty 

10 września 2014 r. w Centrum Kongresowym 

Uniwersytetu Przyrodniczego odbyła się 

konferencja związana z realizacją „Lubelskiego 

programu pomocy stypendialnej dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych 2013-2015”.   

W roku szkolnym 2013-2014 pomoc stypendialną 

otrzymało 400 uczniów województwa 

lubelskiego, także Mateusz Mroczek, uczeń 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Mateusz 

podczas uroczystej konferencji otrzymał z rąk 

Krzysztofa Grabczuka Wicemarszałka 

Województwa Lubelskiego, dyplom gratulacyjny za szczególne uzdolnienia. 

- Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować wszystkim stypendystom - mówił Krzysztof Grabczuk -

Nauka to dzisiaj wyjątkowa wartość i chociaż zebranych nie trzeba do tego przekonywać, chciałbym, 

abyście zachęcali swoich kolegów i koleżanki, by inwestowali w naukę. W globalnym świecie 

innowacji, wielkich perspektyw i przemian ci, którzy posiadają dużą wiedzę, najlepiej sobie poradzą. 

Dziękuję rodzicom i nauczycielom - mówił - że potraficie tak pięknie dbać o talenty, a talent to 

bogactwo narodów. 

16 IX 2014. Narodowe Czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza 

W piątek 16 września 2014 r. grupa uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wraz z 

bibliotekarką Ewą Szymanek wzięła udział w akcji Narodowego Czytania „Trylogii” Henryka 

Sienkiewicza. Do wspólnego czytania wybranych fragmentów „Ogniem i mieczem”, „Potopu” i „Pana 



Wołodyjowskiego” zaprosiła Jadwiga Marczewska 

dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej. 

W ogólnopolską akcję propagującą czytanie literatury 

polskiej włączyli się: Adam Niwiński Starosta 

Łęczyński, Kazimierz Radko Wicestarosta Powiatu 

Łęczyńskiego, Mirosław Tarkowski Przewodniczący 

Komisji Oświaty, Elżbieta Brodzik dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Elżbieta 

Kępka dyrektor Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, Piotr Rybak dyrektor naczelny 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, Krzysztof Bojarski z-ca dyrektora 

do spraw medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, 

Małgorzata Paprota dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, Grażyna 

Maksymiuk kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lek-Med.-2” w Łęcznej oraz 

dyrektorzy szkół Powiatu Łęczyńskiego, dyrektorzy zaprzyjaźnionych bibliotek, nauczyciele 

bibliotekarze wraz z uczniami. 

Pierwsza część spotkania poświęcona była biografii Henryka Sienkiewicza, którą przybliżyli: 

Małgorzata Paprota, Piotr Rybak oraz Krzysztof Bojarski. Następnie zgromadzeni goście mogli 

sprawdzić swoją znajomość „Trylogii”, odgadując z czyich ust i w jakich okolicznościach padły 

cytowane przez prowadzącą spotkanie słowa. Osoba, która prawidłowo wskazała autora zwrotu w 

nagrodę odczytywała fragment powieści, zawierający ów cytat.  

Kolejnym punktem spotkania było odczytanie przez ucznia ZS im. K.K. Jagiellończyka Dekalogu 

Sienkiewiczowskiego „Dziesięcioro przykazań Sienkiewiczowskich, danych Narodowi na raucie 

jubileuszowym w dn. 22 r.1900.”, który w dniu Jubileuszu 25-lecia twórczości napisali przyjaciele 

pisarza. Na zakończenie głos zabrał Adam Niwiński, który nawiązał do obecnej sytuacji politycznej i 

podkreślił jak ważna jest świadomość narodowej tożsamości. 

Każdy z uczestników spotkania otrzymał dyplom z okolicznościową pieczęcią. Osoby, które 

przyniosły ze sobą egzemplarz „Trylogii” miały możliwość otrzymania okazjonalnego stempla 

dokumentującego udział w ogólnopolskiej akcji. Zorganizowane spotkanie pozwoliło, choć na krótko 

wzruszyć się pięknem języka „Ogniem i mieczem”, „Potopu” i „Pana Wołodyjowskiego”, 

zasmakować rubasznego humoru, przywołać niezapomnianych bohaterów i dać się porwać 

przygodzie. 

„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. W ubiegłym roku akcja poświęcona była twórczości Aleksandra Fredry. Podstawowym 

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

polszczyznę, propagowanie polskiej literatury i wzmacnianie tożsamości narodowej. 

19 IX 2014. 75. rocznica bitwy o most lubelski 

W piątek 19 września odbyła się uroczystość 

upamiętniająca 75. 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 Łęcznej Teodor Kosiarski podkreślał  

jak ważna jest możliwość kultywowania pamięci  



o lokalnych bohaterach, do których również należą obrońcy mostu lubelskiego w Łęcznej. 

Przypomniał, że nie zawsze w historii Polski można było świętować takie rocznice i nie zawsze można 

było mówić o nich prawdę. - W dzisiejszych czasach - mówił - ważne jest to, że wszyscy mamy 

dostęp do prawdy i wszyscy możemy wychowywać młode pokolenie w prawdzie. Następnie modlitwę 

w intencji obrońców oraz wszystkich poległych w obronie Ojczyzny poprowadził ks. Andrzej Lupa, 

proboszcz parafii św. Barbary w Łęcznej. Ks. Proboszcz odwołując się do obecnej sytuacji politycznej 

zaznaczył, że dzisiaj możemy cieszyć się pokojem, jednak musimy liczyć się z tym, że nie jest on nam 

dany na zawsze, co widać na przykładzie wydarzeń na Ukrainie. Następnie Tomasz Gładosz odczytał 

Apel Poległych. Uroczyste obchody uświetniły krótką częścią artystyczną dzieci z Przedszkola Nr 3 w 

Łęcznej. 

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: dyrektor Arkadiusz 

Marucha, Ewa Szymanek oraz uczniowie Marek Maksymiuk i Radosław Świder. 

21 IX 2014. Piknik Rodziny – 15 lat Powiatu Łęczyńskiego 

Powiatowe uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się 21 

września 2014 r. Mszą św. sprawowaną o godz. 11.30 w 

kościele św. Barbary. Następnie przy Starostwie 

Powiatowym w Łęcznej odbyła się jubileuszowa sesja 

Rady Powiatu z udziałem radnych wszystkich kadencji 

oraz zaproszonych gości. 

Tego dnia Starostwo Powiatowe zafundowało 

mieszkańcom wiele atrakcji m.in. bezpłatne wesołe 

miasteczko dla dzieci oraz inne zabawy i animacje. 

Najodważniejsi mogli obejrzeć okolicę z wysokości 

wysięgnika strażackiego jak również zasiąść za kierownicą nowoczesnego traktora.  Dorośli mogli 

skorzystać z porad pracowników Starostwa, wziąć udział w konkursie wiedzy o powiecie, 

przymierzyć zbroję woja z grodu słowiańskiego w Wólce Bieleckiej, a także obejrzeć występy 

zespołów tanecznych i teatralnych, wśród których nie mogło zabraknąć Liberum Veto z Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej. Szkolna grupa teatralna zaprezentowała ciekawą „Lekcję o Powiecie 

Łęczyńskim”. 

Wzdłuż drogi przy siedzibie Starostwa, którą zamykała estrada, swoje stoiska promocyjne rozstawiły 

podległe samorządowi szkoły i instytucje. Były to m.in.: Gmina Puchaczów, Gmina Cyców, Miasto 

Łęczna, OHP, PCPR, PUP, KRUS, szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Łęczyńskiego w tym 

również Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej. 

W promocji szkoły górniczej udział wzięli uczniowie: Martyna Hryciuk z kl. IIc, Patryk Kurzempa z 

kl. 4a, dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha oraz Marzena Olędzka i Marzena Szypulska. Stoisko 

cieszyło się dużym zainteresowaniem ze względu na możliwość wygrania w konkursie szkolnych 

gadżetów: smyczy, długopisów, ołówków, kubków i toreb. Dzieci prowadziły tutaj swoich rodziców, 

by mogli wykazując się wiedzą zdobyć dla nich upragnioną nagrodę, a jeśli się nie udało to zawsze 

można było zjeść na pocieszenie cukierka, albo zrobić sobie zdjęcie w górniczym czako. 

Na koniec imprezy na scenie zaprezentowały się łęczyńskie zespoły rockowe The Ravel i Gone Astray. 

Na szczęście pogoda dopisała, a impreza okazała się niezwykle udana. 



3 X 2013. Dzień Otwarty z PIP 

3 października 2014 r. w Zespole Szkół Górniczych w 

Łęcznej oraz Zespole Szkół im. Króla Kazimierza 

Jagiellończyka w Łęcznej odbył się Dzień Otwarty z 

PIP pod hasłem „Kultura bezpieczeństwa”. 

Partnerami Dnia Otwartego z PIP byli: Starostwo 

Powiatowe w Łęcznej, Komenda Powiatowa Policji w 

Łęcznej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Łęcznej, Pogotowie Ratunkowe, Dział 

BHP LW „Bogdanka” S.A. i Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. 

W ramach przedsięwzięcia odbył się wykład dla uczniów ZSG na temat: Przyczyny oraz przykłady 

powstawania wypadków przy pracy na przykładzie doświadczeń kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” 

Spółka Akcyjna, który wygłosił Józef Przybysz – zakładowy społeczny inspektor pracy. Spotkanie 

zakończyło się konkursem:  „Większa świadomość – większe bezpieczeństwo”. 

Następnie funkcjonariusz KPP w Łęcznej poprowadził pogadankę dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, połączoną z prezentacją filmu „Śmierć czai się na drodze”.  Dramatyczne skutki 

wypadków drogowych, zagrożenia, jakie stwarza pośpiech i lekceważenie przepisów ruchu 

drogowego, tragedia ludzi to główne wątki filmu. 

Niezwykle widowiskowa okazała się symulacja akcji ratowniczej zdarzenia drogowego. Na oczach 

zgromadzonej młodzieży i okolicznych mieszkańców na boisko szkolne wjechały na sygnale wóz 

strażacki, karetka oraz radiowóz policyjny. Był to odzew na zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie 

uwięzionym w samochodzie volkswagen golf. Ekipa strażaków przystąpiła do uwalniania 

poszkodowanego, konieczne było wybicie szyb i rozcięcie samochodu. Kierowca w stanie ciężkim 

został przejęty przez ratowników medycznych, a następnie odtransportowany do karetki. Miejsce 

wypadku przez cały czas zabezpieczała policja. Służby ratownicze w bardzo realistyczny sposób 

przedstawiły jak wygląda ich  praca na miejscu zdarzenia. 

Kolejny pokaz dotyczył akcji gaszenia pożaru z użyciem gaśnicy proszkowej. Odważni mieli 

możliwość zmierzyć się z groźnym żywiołem, za co zostali nagrodzeni brawami. 

Na boisku szkolnym stróże prawa zorganizowali również pokaz tresury psa policyjnego, który ma 

sukcesy w wykrywaniu  narkotyków. Pracownicy pogotowia ratunkowego uczyli zasad udzielania 

pierwszej pomocy, natomiast przedstawiciele firmy SUPON prezentowali środki ochrony 

indywidualnej. 

Przez cały czas trwania imprezy funkcjonowały specjalnie przygotowane stoiska promocyjne, gdzie 

zainteresowani mogli zasięgnąć porady z zakresu planowania kariery zawodowej, poszukiwania pracy, 

rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawnej ochrony pracy oraz BHP. Zainteresowani uczniowie 

otrzymali broszury informacyjne oraz praktyczne gadżety biurowe. 

Dzień Otwarty z PIP zakończył się rozstrzygnięciem konkursu „Większa świadomość – większe 

bezpieczeństwo”. Nagrody w postaci bezprzewodowych słuchawek otrzymali: Michał Dziadko, 

Stanisław Kowalczyk i Maciej Sikora, uczniowie klasy 4A. Wykazali się oni rozległą wiedzą z 

zakresu bezpieczeństwa pracy w zakładzie górniczym. Adam Derzo – nadinspektor pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie  podziękował  współorganizatorom imprezy za wkład w 

przygotowaniu tego ważnego przedsięwzięcia na rzecz podnoszenia świadomości młodych ludzi w 

aspekcie bezpieczeństwa pracy oraz edukacji jak pracować nie zagrażając zdrowiu oraz życiu 

swojemu i innych ludzi. 

Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym 

Instytutem Badawczym od 2006 roku realizuje programu edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”, 

adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 



Główną ideą przyświecającą Dniom Otwartym z PIP jest promowanie zasad bezpiecznej pracy, jako 

standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w 

środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących 

zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy. 

9 X 2014. „Żyd na beczce”. 

9 października 2014 r. w Zespole Szkół Górniczych w 

Łęcznej miało miejsce niecodzienne wydarzenie 

kulturalne. Na zaproszenie nauczycielek języka 

polskiego do szkoły przybyła grupa teatralna z Agencji 

Artystycznej „Joanna” w Kielcach ze spektaklem „Żyd 

na beczce”. 

 - To zdarzyło się, choć trudno uwierzyć, w ludzkim 

świecie. Naszym świecie. I to wcale nie było tak 

dawno.  Jeszcze płaczą przez sen świadkowie. Albo 

milczą jak kamienie. I to był ostateczny argument bym 

podjął się tej inscenizacji - powiedział Marek Tercz - reżyser spektaklu. 

Inscenizacja, oparta na motywach książki Hanny Kral „Zdążyć przed Panem Bogiem”, zgromadziła 

liczną widownię – spektakl obejrzało niemal stu uczniów z klas trzecich i czwartych. Szkolna 

publiczność z przejęciem oglądała inscenizację i uznała, że to była nie tylko uczta teatralna, ale także 

ważna lekcja historii. Ponadto uczniowie doszli do wniosku, że dobrym pomysłem jest wystawianie w 

szkole spektakli z udziałem profesjonalnych artystów. 

13 X 2014. Dzień Edukacji Narodowej.  

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej uczniowie 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej przygotowali 

uroczysty apel, na który oprócz pedagogów i 

pracowników szkoły przybyli: Wicestarosta Łęczyński 

Kazimierz Radko, przedstawiciele Rady Rodziców 

Renata Okoń i Krzysztof Pachocki oraz Adam Matej 

prezes Stowarzyszenia „Barbórka”. Uczniowie życzyli 

swoim pedagogom satysfakcji z pełnionej misji, 

zaprezentowali również część artystyczną.  

Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył wszystkim pracownikom 

szkoły wyrazy uznania, szacunku i wdzięczności, dziękując za dotychczasową pracę. – „To Państwo 

jesteście przewodnikami uczniów w labiryncie wiedzy i życia, z którego wkroczą w dorosłość. 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 przypomniał o wielkiej wartości jaką stanowi edukacja oraz 

o szczególnej misji jaką jest praca pedagoga. Zgromadzonym nauczycielom za trud oraz poświęcenie 

włożone w wychowanie młodzieży podziękował przewodniczący Rady Rodziców. 

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

w ostatnich latach, również i w tym roku uhonorowani zostali najlepsi uczniowie szkoły odbierając z 

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

wyniki w nauce. Wyróżnieni uczniowie Technikum Górniczego to: Maciej Sikora (5,05), Dawid 

Kowalski (4,79), Wojciech Niećko (4,5), Damian Mrozik (4,38), Radosław Świder (4,38), Magdalena 

Bodzak (4,27), Robert Skoczylas (4,27), Krystian Sawicki (4,18), Mariola Huszaluk (4,00). 

Wyróżnieni uczniowie z Technikum Elektrycznego to: Grzegorz Blicharz (4,84), Rafał Podgornow 

(4,79), Adrian Wołos (4,58), Patryk Olszewski (4,53), Mateusz Mroczek (4,42), Paweł Kot (4,21), 



Adrian Karasiński (4,16), Rafał Włodarczyk (4,16), Paweł Stachal (4,06), Emil Basiakowski (4,00), 

Michał Marcinek (4,00). 

Podczas szkolnej akademii Dyrektor ZSG wręczył nauczycielom i pracownikom administracji 

nagrody dyrektora szkoły. W uznaniu osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, które wpływają na 

podniesienie jakości pracy szkoły i kształtują korzystny jej wizerunek w środowisku oraz 

odpowiedzialne budowanie procesu wychowawczego dla rozwoju osobowości ucznia, nagrody 

otrzymali: Iwona Czech, Henryk Harmasz, Adam Matej, Marzena Olędzka, Bożena Raczkiewicz, 

Józef Rudzki, Janina Sobala, Marta Sochan-Maciuk, Marzena Szypulska. W uznaniu za profesjonalną 

pracę wykonywaną z wielką odpowiedzialnością i zaangażowaniem oraz ogromną życzliwość na co 

dzień nagrodę dyrektora otrzymali: Michał Węcławik, Krystyna Jońska, Barbara Kwiecień i Grzegorz 

Mikołajczyk – pracownicy administracji i obsługi. 

18 X 2014. Maturzyści z ZSG na Jasnej Górze  

„Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” – pod takim 

hasłem odbyła się 30. Pielgrzymka Maturzystów diecezji 

lubelskiej na Jasną Górę. Tradycyjnie trud 

pielgrzymowania podjęli uczniowie Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej wyruszając rankiem 18 października 

2014 r. na spotkanie z Matką Boską Częstochowską.  

Maturzyści wyruszyli na Jasną Górę wraz ze swoimi  

katechetami: ks. Tomaszem Konstanciukiem i ks. 

Michałem Gałusem oraz wychowawcami: Łukaszem Dudą 

i Pawłem Dudą.  

- Życzę wam, aby ta pielgrzymka przyniosła obfite błogosławieństwo dla was wszystkich. Niech 

spotkanie z Matką Bożą, najlepszą przewodniczką na drogach naszego życia umocni waszą wiarę w 

Syna Bożego. Na czas nauki i przygotowania do egzaminów dojrzałości życzę Wam szczególnego 

światła Ducha Świętego – mówił witający pielgrzymów o. Krystian Gwioździk, podprzeor Jasnej 

Góry. 

Mszy św. sprawowanej w bazylice o godz. 17.00 przewodniczył bp Mieczysław Cisło. – Podczas tej 

Mszy św. prosić będziemy nie tylko o Wasze zwycięstwo na maturze, ale także o to, żebyście wygrali 

życie. Modlę się o to, abyście otrzymali łaskę zwyciężania w Waszym życiu słabości, lenistwa, 

bylejakości. Modlę się, abyście zwyciężali grzech, który tak łatwo może zagościć w sumieniu i sercu 

człowieka. Zawierzam łasce Bożej los waszego całego życia – mówił do zgromadzonej młodzieży 

Ksiądz Biskup.  

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. 

27 X 2014. „Moja robota w kopalni” - spotkanie 

z autorem cyklu. 

Uczniowie pięciu klas pierwszych Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej wzięli udział w spotkaniu z 

malarzem, emerytowanym górnikiem Walentym 

Bąbelewskim. Pan Walenty od kilku lat dzieli się z 

młodzieżą ZSG doświadczeniem pracy w kopalni. 



Przyszli górnicy z zainteresowaniem wysłuchali opowieści o dawnej kopalni. Wystawa obejmująca 

kilkadziesiąt prac, została zatytułowana „Moja robota w kopalni”. Wspomnienia artysty utrwalone na 

płótnach sięgają 1958 r., kiedy to zaczynał pracę jako osiemnastoletni chłopak w kopalni w Sosnowcu. 

Dzięki obrazom pana Walentego uczniowie ujrzeli podziemny świat, którego dzisiaj już nie ma. 

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

emerytury. 

Pan Walenty obdarzony jest nie tylko zdolnościami malarskimi, ale i krasomówczymi. Społeczność 

uczniowska brawami i bukietem kwiatów podziękowała Panu Walentemu za poświęcony czas i 

przekazane treści. Artysta wyraził radość ze spotkania z młodzieżą, podkreślając, że są one dla niego 

szczególnie cenne ze względu na górniczy charakter szkoły. 

16 i 24 X 2014. Bliżej historii  

Młodzież z klas: 4a, 3a, 2c, 1a, 1c Zespołu Szkół 

Górniczych wybrała się na film „Miasto 44”. Ta 

głośna polska produkcja weszła na ekrany kin w 70. 

rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Film stał się dla młodzieży poruszającą lekcją historii 

o życiu ich rówieśników, którym przyszło  wchodzić 

w dorosłość  w okrutnych realiach okupacji. 

Podczas wycieczki uczniowie klas pierwszych 

odwiedzili także Państwowe Muzeum na Majdanku. 

Młodzież podzielona na dwie grupy rozpoczęła zwiedzanie przy pomniku Walki i Męczeństwa 

Narodu Polskiego i Innych Narodów, gdzie przewodnicy opowiedzieli historię lubelskiego obozu 

zagłady. Spod pomnika uczniowie wyruszyli na ścisły teren obozu, gdzie zwiedzili łaźnię połączoną z 

komorami gazowymi, baraki gospodarcze, w których mieszczą się wystawy poświęcone historii 

obozu. Przewodnicy bardzo ciekawie opowiadali o dramatycznych warunkach bytowych więźniów, 

licznych egzekucjach, realiach obozowego życia. W jednym z baraków prezentowana była 

przejmująca wystawa Więźniowie Majdanka eksponująca przedmioty codziennego użytku, rzeczy 

odebrane więźniom oraz nagrania relacji byłych więźniów. 

Następnie zwiedzili baraki mieszkalne oraz budynek krematorium, w którym ks. Tomasz poprowadził 

modlitwę za dusze pomordowanych. Ostatnim miejscem, które zwiedzili uczniowie było Mauzoleum 

z prochami pomordowanych, na którym widnieje skłaniający do refleksji napis: Los nasz dla was 

przestrogą. 

28 X 2014. Uczeń ZSG zwycięzcą Turnieju Mowy Polskiej   

W sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią Starostwa 

Powiatowego w Łęcznej odbył się III Turniej Mowy Polskiej 

zorganizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęcznej.  

Hasło tegorocznej edycji brzmiało: Mała ojczyzna z wielką historią – 

epizody wojenne w powiecie łęczyńskim. 

Turniej prowadzony był w czterech kategoriach: szkoły podstawowe, 

gimnazjalne,  ponadgimnazjalne i osoby dorosłe. W zmaganiach wziął 

także udział Mateusz Mroczek, uczeń Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej. Zaprezentował on własną interpretację artykułu Kazimierza 

Wosia „Bataliony Chłopskie. Akcja w Jaszczowie”. Wystąpienie 

Mateusza zostało docenione przez jury, które przyznało  mu  pierwsze 

miejsce w kategorii szkoły ponadgimnazjalne. 

Celem turnieju była promocja historii naszej „małej ojczyzny”, popularyzacja literatury regionalnej 

oraz m.in. uczczenie: 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej, 75. rocznicy wybuchu II wojny 

światowej, wojny polsko-bolszewickiej, polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956. 



Podczas obrad jury uczestnicy turnieju obejrzeli program artystyczny o powstaniu warszawskim pt. 

„Ocalić od Zapomnienia” przygotowany przez uczniów Gimnazjum Publicznego w Ludwinie pod 

kierunkiem polonistki Małgorzaty Pobereżko. 

Nagrody dla uczestników ufundowali: Burmistrz Łęcznej, wójtowie gmin Powiatu Łęczyńskiego oraz 

Powiatowa Biblioteka Publiczna 

W jury zasiadali: Tomasz Bochra – UG w Cycowie, Anna Czarnecka – GCK w Ludwinie, Krzysztof 

Matczuk – UG w Łęcznej, Monika Bogusz PBP w Łęcznej, Aneta Jasielska – UG, ZS w Puchaczowie 

i Barbara Grelak – UG w Spiczynie. 

Do Turnieju ucznia  przygotowała Ewa Szymanek, nauczyciel bibliotekarz. 

29 X 2014. Młodzież z Ukrainy w ZSG 

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyło się 

spotkanie z młodzieżą z Ukrainy w ramach 

realizowanego przez Powiat Łęczyński projektu 

wymiany „Poznając się bliżej, wspólnie szukamy lepszej 

przyszłości”.  

Wizyta rozpoczęła się oficjalnym spotkaniem w Sali im. 

prof. Jana Samsonowicza. Arkadiusz Marucha Dyrektor 

ZSG powitał przybyłych gości: Natalię Negrę, 

Dyrektorkę III Ogólnokształcącej Szkoły Średniej w 

Gołej Przystani, Marka Patryna koordynatora projektu wymiany oraz Adama Niwińskiego Starostę 

Łęczyńskiego. 

Zebranej młodzieży klas czwartych Starosta przybliżył historię dwunastoletniej współpracy Powiatu z 

miastem Goła Przystań. Zachęcił młodzież do wysłuchania i obejrzenia programu, który przygotowali 

o swoim mieście. 

Następnie zgromadzeni uczniowie obejrzeli prezentację „Welcome to Hola Pristan” przygotowaną w 

języku rosyjskim i angielskim, przybliżającą to odległe miasto, położone przy ujściu rzeki Dniepr do 

Morza Czarnego. 

Kolejnym elementem wizyty ukraińskich gości był występ baletowo-wokalny w wykonaniu uczniów z 

Ukrainy. Zgromadzona w sali gimnastycznej młodzież ZSG i ZS im. K.K. Jagiellończyka wysłuchała 

wierszy i piosenek o tematyce patriotycznej oraz obejrzała układy taneczne w ciekawej aranżacji. 

Występ młodych artystów zrobił ogromne wrażenie na publiczności, która nagrodziła ich gromkimi 

brawami. 

Dyrektor ZSG dziękując gościom za ich obecność wyraził nadzieję na kolejne spotkania. 

 

4 XI 2014. Uczniowie ZSG na siatkarskiej Lidze Mistrzów  

Uczniowie ZSG w Łęcznej wraz z wicedyrektor 

Marią Jarmuł-Snopek i Adamem Matejem, 

nauczycielem wychowania fizycznego obejrzeli 

emocjonujący mecz Asseco Resovii z Budvanską 

Rivijerą.  Mecz rozgrywany był w rzeszowskiej Hali  

Podpromie i zainaugurował sezon 2014/15 w elitarnej 

Lidze Mistrzów CEV. 

Wicemistrzowie Polski rozpoczęli sezon od wygranej 

z mistrzami Czarnogóry, pokonując ich 3 do 0. Mecz 

dostarczył uczestnikom wiele emocji, wszystkim 

podobało się, że rozegrany został na najwyższym 

siatkarskim poziomie. 



10 XI 2014. Narodowe Święto Niepodległości  

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbył się 

uroczysty apel z okazji 96. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości. 

Do zgromadzonej w sali gimnastycznej społeczności 

uczniowskiej i grona pedagogicznego Dyrektor Arkadiusz 

Marucha powiedział: – Prawie wiek temu po 123 latach 

niewoli, wolna Rzeczpospolita znowu pojawiła się na 

mapach Europy. Ziściły się marzenia Polaków urodzonych 

i wychowanych pod zaborami. Naród polski mógł wreszcie 

sam stanowić o sobie oraz o przyszłości kolejnych pokoleń. Dyrektor zachęcał uczniów, by przez 

wywieszenie polskiej flagi mogli poczuć radość z wolności, która towarzyszyła Polakom w listopadzie 

1918 roku. Zaprosił ich również do uczestniczenia w Powiatowych obchodach Narodowego Święta 

Niepodległości. 

Następnie ks. Tomasz Konstanciuk poprowadził modlitwę w intencji osób, które oddały życie za 

Ojczyznę. 

Młodzież  w spektaklu słowno muzycznym przypomniała tragiczne wydarzenia z okresu rozbiorów, 

zrywy narodowościowe i radosny dzień, kiedy po 123 latach niewoli Polska wróciła na mapę świata. - 

To na nas, młodym pokoleniu, spoczywa obowiązek budowania przyszłości, to my jesteśmy łącznikiem 

między przeszłością a przyszłością. Wiemy, że naród, który nie zna sweojej przeszłości, pozbawia się 

swych korzeni i wcześniej czy później umiera - mówili młodzi wykonawcy z klas drugich i trzecich. 

Uroczystość przygotowana została pod kierunkiem nauczycielki historii Moniki Jaszuk i nauczyciela j. 

rosyjskiego Daniela Zagrodnika. 

11 XI 2014. Narodowe Święto Niepodległości 

Powiatowe obchody Narodowego Święta 

Niepodległości 96. rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości rozpoczęły się 11 listopada 2014 r. 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: Martyna Hryciuk i Dawid Kłoda 

wraz z dyrektorem Arkadiuszem Maruchą i 

wicedyrektor Edytą Król. 

Przed Mszą św. z koncertem pieśni patriotycznych wystąpił Łęczyński chór Cordi est, a następnie 

program słowno muzyczny zaprezentowała młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. 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, Powstańców Styczniowych i Poległych w 1918 r. 

Następnie Starosta Łęczyński, przewodniczący Komisji Oświaty Mirosław Tarkowski oraz 

przedstawiciel Narodowej Łęcznej wręczyli nagrody dla uczestników konkursu patriotycznego, w 

którym wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łęczyńskiego. Trzecie miejsce w 

konkursie zajęli uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 



Na zakończenie uroczystych obchodów w Apelu Poległych zgromadzeni oddali hołd żołnierzom i 

uczestnikom powstań narodowych, natomiast Orkiestra Górnicza LW „Bogdanka” S.A. przygotowała 

wiązankę utworów patriotycznych. 

7-11 XI 2014. Konkurs patriotyczny „Biel i Czerwień - Barwy Narodowe”  

Młodzież z klas 2c i 2m Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej wzięła udział w ogłoszonym przez Starostwo 

Powiatowe konkursie patriotycznym „Biel i Czerwień – 

Barwy Narodowe”. Zdjęcie wykonane przez klasę 2c 

zdobyło III miejsce. 

Zadanie konkursowe polegało na zrobieniu zdjęcia lub 

nagraniu filmu nawiązującego do barw narodowych. 

Młodzież wraz z wychowawcami Janiną Sobalą i Martą 

Jaszuk, zaangażowała się w przygotowanie zdjęć – 

żywych obrazów inspirowanych bielą i czerwienią. 

W konkursie wzięło udział ok. 250 uczniów ze szkół z powiatu łęczyńskiego. Ogłoszenie wyników i 

wręczenie nagród nastąpiło podczas powiatowych uroczystości 96. rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości w dniu 11listopafa 2014 r. 

Celem konkursu zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej przy udziale Komisji 

Oświaty oraz Narodowej Łęcznej, było promowanie wychowania patriotycznego w szkole, 

kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej, lokalnej i narodowej. 

IX Konkurs Wiedzy BHP 

14 listopada 2014 r. w Zespole Szkół Górniczych odbył 

się IX Konkurs Wiedzy BHP, którego organizatorem 

jest Komisja BHP LW „Bogdanka” S.A. Do konkursu 

przystąpiło 62. uczniów z klas trzecich i czwartych.  

W jury konkursowym zasiedli: z-ca kierownika działu 

BHP nadsztygar Leszek Rawski, Społeczny Inspektor 

Pracy Józef Przybysz, Starszy Inspektor ds. BHP 

Sławomir Ostrowski, Kierownik Szkolenia 

Praktycznego Józef Rudzki. 

Tytuł laureata zdobyli: 

I miejsce – Maciej Sikora – kl. IVa 

II miejsce – Marcin Sieniec – kl. IVa 

III miejsce – Dawid Stasiak – kl. IVa 

III miejsce – Dominik Bargiel – kl. IVa 

IV miejsce – Michał Dziadko – kl. IVa 

Szkolna Barbórka będzie okazją do wręczenia nagród wyżej wymienionym uczniom. 

17 XI 2014. Umowa patronacka z UMCS  

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej została 

podpisana umowa patronacka pomiędzy szkołą 

reprezentowaną przez dyrektora Arkadiusza Maruchę, a 

Instytutem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie reprezentowanym przez 

prof. dr. hab. Michała Sajewicza, dyrektora IFS.   

Gośćmi uroczystości byli pracownicy naukowo-

dydaktyczni IFS UMCS w Lublinie: prof. dr hab. Michał 



Sajewicz, dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej, kierownik w Zakładzie Białorutenistyki, dr hab. 

Alina Orłowska, z-ca Dyrektora, pracownik w Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej XVIII-XIX 

wieku, dr Leszek Mikrut, adiunkt w Zakładzie Glottodydaktyki Języków Słowiańskich oraz mgr 

Weronika Markowska, asystent w Zakładzie Glottodydaktyki Języków Słowiańskich, koordynator ds. 

współpracy ze szkołami patronackimi. Powiat Łęczyński reprezentowali: Kazimierz Radko 

Wicestarosta Łęczyński, Małgorzata Kolary-Woźniak, Naczelnik Wydziału Edukacji. 

Zgromadzonych gości powitał koordynator przedsięwzięcia Daniel Zagrodnik, absolwent Instytutu 

Filologii Słowiańskiej. Podkreślał, że na terenie Powiatu Łęczyńskiego jest niewiele szkół średnich, w 

których język rosyjski nauczany jest jako obowiązkowy, drugi język. -  cieszymy się, że to właśnie 

nasza szkoła przyczynia się do propagowania tego języka i wzrostu zainteresowania młodzieży jego 

nauką. 

Specjalnie na tę uroczystość młodzież pod kierunkiem nauczyciela, przygotowała część artystyczną 

wprowadzającą w klimat rosyjskiej kultury. Zgromadzeni goście przenieśli się w zaczarowany świat 

poezji Samuiła Marszaka, poczuli romantyzm i nostalgię zawarte w wierszach Aleksandra Puszkina. 

Wysłuchali ponadczasowych piosenek z repertuaru Anny German oraz utworów Maksim, 

najpopularniejszej rosyjskiej piosenkarki młodego pokolenia. 

W części artystycznej wystąpili: Magdalena Jasielska (kl. IIIc), Klaudia Nejman (kl. IIc), Aleksandra 

Stopa (kl. Ic), Jolanta Szadkowska (kl. IIc), Katarzyna Szewczyk (kl. IIIc), Jakub Okoń (kl. Id), Daniel 

Śledź (kl. IIIc) i Radosław Świder (kl. IIIa). 

Po części artystycznej Dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej – mgr Arkadiusz Marucha oraz 

prof. dr hab. Michał Sajewicz podpisali akt objęcia naszej szkoły przez Instytut Filologii Słowiańskiej 

UMCS w Lublinie patronatem naukowym. 

18 XI 2014. V Konkurs Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych  

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbył się  IV 

Konkurs Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach 

Górniczych. Do konkursu w kategorii wiedza przystąpili 

uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 

Łęczyńskiego oraz z Lublina. Dwanaście trzyosobowych 

drużyn z Zespołu Szkół w Ludwinie, Zespołu Szkół im. 

K.K. Jagiellończyka w Łęcznej, I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w  Łęcznej, 

Zespołu Szkół im. Simona Bolivara w Milejowie, 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego -  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Podgłębokiem, 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej - Technikum Elektryczne, XXI Liceum Ogólnokształcącego im. 

św. Stanisława Kostki w Lublinie. 

W drodze konkursu wyłoniono następujących zwycięzców: 

I miejsce  

Zespól Szkół Nr 1, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w  Łęcznej 

1. Dominika Przywara 

2. Katarzyna Rzepka 

3. Patrycja Szantyka 

II miejsce  

XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie 



1. Patrycja Roczon 

2. Anna Słowikowska 

3. Klaudia Wójcik 

III miejsce 

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w  Łęcznej 

1. Angelika Górska 

2. Katarzyna Chmiel 

3. Katarzyna Sroka 

Za zajęcie pierwszego miejsca w każdej kategorii wręczona zostanie statuetka św. Barbary. 

Gala wręczenia nagród dla zwycięzców nastąpi 3 grudnia o godz. 11.00 podczas uroczystej szkolnej 

Barbórki. 

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

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

Lubelska oraz „Emaus” Pismo Rady Duszpasterskiej Parafii św. Barbary w Łęcznej. 

19 XI 2014. Z ortografią na co dzień 

W Zespole Szkół Górniczych odbył się I etap IX 

Konkursu Polonistycznego „Z ortografią na co 

dzień”.  

Do konkursu przystąpiło 9. uczniów: Czarnomysy 

Norbert, Augustynowicz Daniel, Klimkiewicz Paweł  

z klasy IV d, Romańczuk Patrycja, kot Tomasz z 

klasy IV c, Basiakowski Emil, Grzesiuk Mateusz, 

Grzesiuk Wojciech i Paluch Kamil z klasy III d. 

Uczniowie otrzymali karty pracy, które zawierały 15 

zestawów, a każdy zestaw to 4 możliwości zapisania 

jednego zdania np.: 

A.      Chardy Henio harował przy produkcji inhalatorów. 

B.      Hardy Henio charował przy produkcji inhalatorów. 

C.      Hardy Henio harował przy produkcji inchalatorów. 

D.      Hardy Henio harował przy produkcji inhalatorów. 

Czas na zaznaczenie poprawnie zapisanych zdań to 45 minut. Nie było łatwo. Na wyniki konkursu, 

które zadecydują o tym kto przejdzie do następnego etapu trzeba zaczekać do 22 grudnia 2014 r., 

kiedy to zostaną ogłoszone na stronie www.poprawnapolszczyzna.pl . 

Organizatorem przedsięwzięcia pod patronatem KNP Polskiej Akademii Nauk jest Centrum Edukacji 

Humanistycznej LOGOS. Celem nadrzędnym konkursu jest propagowanie kultury języka polskiego 

wśród dzieci i młodzieży oraz wyrabianie w uczniach 

nawyku językowej dociekliwości poznawczej. 

Szkolnym Organizatorem konkursu jest Marzena 

Golan nauczycielka języka polskiego. 

20 XI 2014. V Konkurs Wiedzy o św. Barbarze i 

Tradycjach Górniczych 

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej 

przeprowadzony został IV Konkurs Wiedzy o św. 

Barbarze i Tradycjach Górniczych w kategorii – praca 

http://www.poprawnapolszczyzna.pl/


plastyczna. Adresatem tej części konkursu byli uczniowie szkół podstawowych.   

W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół: Szkoła Filialna w Albertowie, Szkoła Podstawowa w 

Ciechankach Łęczyńskich, Szkoła Podstawowa w Januszówce, Szkoła Podstawowa w Łańcuchowie, 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej, Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej, Ośrodek Rewalidacyjno-

Wychowawczy w Łęcznej Szkoła Podstawowa w Milejowie, Szkoła Podstawowa w Nadrybiu, Szkoła 

Podstawowa w Zezulinie, a także dzieci zgłoszone przez Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie. 

Komisja konkursowa oceniła 149 prac plastycznych, przyznając: 

I miejsce – Maja Gogler, SP nr 4 w Łęcznej 

II miejsce – Adrian Wiak, SP w Albertowie 

III miejsce – Anna Geryn, SP nr 2 w Łęcznej 

Wyróżnienie: 

Hubert Białkowski, SP w Zezulinie 

Magdalena Baka, SP nr 4 w Łęcznej, 

Amelia Anisiewicz, SP nr 2 w Łęcznej 

Nagroda specjalna: 

Klaudia Wojtaluk, ORW w Łęcznej 

Dominik Skoczylas, ORW w Łęcznej 

Malwina Tworkowska, ORW w Łęcznej 

27 XI 2014. IV Konkurs Wiedzy o św. Barbarze  

Zwycięzcą konkursu w kategorii teatr została młodzież 

z Gimnazjum nr 2 w Łęcznej. Młodzież pod 

kierunkiem ks. Krzysztofa Szymańskiego 

przygotowała scenkę, której tematem była św. Barbara 

jako patronka górników. Scenka została 

zaprezentowana 27 listopada 2014 r. podczas lekcji 

religii w klasie 2m. Młodzi aktorzy otrzymali od 

swych starszych kolegów wielkie brawa. 

Jury konkursowe grupie teatralnej, która jako jedyna 

przystąpiła do konkursu, przyznało I miejsce. Przedstawiciele młodzieży odbiorą statuetkę św. 

Barbary w dniu 3 grudnia, podczas szkolnej uroczystości barbórkowej w Zespole Szkół Górniczych w 

Łęcznej.  

28 XI 2014. Nasi wywalczyli Nagrodę Dyrektora ZSG 

w VII Barbórkowym Turnieju  

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbył się VII 

Barbórkowy Turniej w siatkówce chłopców o Nagrodę 

Dyrektora ZSG. 

Do zawodów przystąpiły drużyny ze szkół łęczyńskich: z 

Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół im. K. K. 

Jagiellończyka i Zespołu Szkół Górniczych oraz 

zamiejscowe: z Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara 

w Milejowie, Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach i Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim. 

Zespół Szkół Górniczych reprezentowała drużyna pod opieką Adama Mateja w składzie: Mateusz 

Bakiera, Daniel Augustynowicz z kl. IV d, Piotr Krępacki, Dominik Bargiel, Marcin Sieniec z klasy 

IV a, Marcin Nowaczek, Adrian Morawski z klasy 3 b, Wojciech Pągowski kl. 3 d, Mateusz 

Martynowski kl. 2 d, Adam Mroczek kl. 1 d, Ptasiński Karol, Zieliński Kamil z klasy 1 b. 



Po zaciętej rywalizacji wyłoniono następujących zwycięzców: 

I miejsce –ZSG w Łęcznej 

II miejsce – ZS im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej 

III miejsce – ZSR w Kijanach 

IV miejsce  - ZS w Ostrowie Lubelskim 

V miejsce –  ZS Nr 2 w Milejowie 

VI miejsce – ZS nr 1 w Łęcznej 

3 XII 2014. „Tutaj jest kopalnia nasz drugi dom”  

W niepowtarzalnej atmosferze Górniczego Święta, 

społeczność uczniowska, nauczyciele Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej oraz zaproszeni goście 

zgromadzili się, by świętować tę ważną dla 

łęczyńskiego środowiska tradycję. 

Rozpoczynając tegoroczną akademię barbórkową 

Arkadiusz Marucha Dyrektor Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej powitał gości, którzy swą 

obecnością zaszczycili szkolne obchody górniczego 

święta. Księdza Andrzeja Lupę, Proboszcza parafii św. Barbary w Łęcznej, Dariusza Kowalskiego 

Wicestarostę Łęczyńskiego, Teodora Kosiarskiego Burmistrza Łęcznej, Rogera de Bazelaire Zastępcę 

Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych LW „Bogdanka” S.A., Stanisława Luchowskiego, 

autora książek o tematyce górniczej, Walentego Bąbelewskiego, malarza, którego wystawę można 

było podziwiać podczas uroczystości. Powitał także przedstawicieli związków zawodowych 

górniczych i oświatowych, przedstawicieli jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego, 

dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, reprezentantów Rady Rodziców, a także przedstawicieli mediów: 

Niedzieli i Gościa Lubelskiego. 

– Obchodząc Barbórkę 2014 cieszymy się z sukcesów lubelskiego górnictwa, wzrastającego 

wydobycia, nowych i trafnych inwestycji, z dobrej kondycji finansowej kopalni, która stała się 

prawdziwym czarnym diamentem polskiego przemysłu. Ta sytuacja powoduje, że nie mamy obecnie 

problemów z naborem kandydatów do klas pierwszych mimo narastającego niżu demograficznego. 

Dzięki naszym działaniom dydaktycznym i współpracy z Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. w 

zakresie praktycznej nauki zawodu wciąż osiągamy jedne z najlepszych w Polsce wyników na 

egzaminach zewnętrznych. Nasi absolwenci z sukcesem wchodzą na górniczy rynek pracy otrzymując 

zatrudnienie w kopalni. Studiują na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechnice 

Śląskiej w Gliwicach, poszerzając swoje zawodowe zainteresowania – mówił Arkadiusz Marucha 

Dyrektor ZSG – Życie, praca i nauka toczyć się musi nieprzerwanie. Musimy sprostać nowym 

wyzwaniom. Na kolejny rok wszystkim górnikom, wszystkim, którzy czynią ich pracę bezpieczniejszą i 

efektywniejszą, nauczycielom, absolwentom, uczniom życzę Szczęść Boże! 

Głos zabrał również Stanisław Luchowski, autor książek o tematyce górniczej, wcześniej pracownik 

LW „Bogdanka” S.A. Pisarz odczytał swój wiersz zatytułowany „Górnikom w 2014 r.”  

Następnie Dariusz Kowalski Wicestarosta Łęczyński odczytał List Starosty Łęczyńskiego skierowany 

do całej społeczności szkolnej. – Drodzy Uczniowie. (…) W dniu Waszego święta życzę powodzenia w 

pokonywaniu codziennych wyzwań i zamierzeń edukacyjnych. Zdobycia wiedzy a także kształtowania 

umiejętności i cech charakteru niezbędnych w zawodzie górnika. Aby Wasza przyszła praca była 

bezpieczna i kończyła się dobrym powrotem do domu. Dawała satysfakcję a także była źródłem 

osobistego rozwoju. (…) W tym uroczystym dniu całej społeczności szkolnej i Waszym Rodzinom życzę 

wszystkiego dobrego. Niech Św. Barbara, patronka górników, służy Wam za wzór, umacnia w 

trudnych chwilach i zawsze otacza opieką. Z górniczym pozdrowieniem: „Szczęść Boże!” 

http://www.zsg-leczna.pl/ZSG/userfiles/file/Newsy/Wiersz%20Barb%C3%B3rka%202014.pdf
http://www.zsg-leczna.pl/ZSG/userfiles/file/Newsy/Barb%C3%B3rka%20Starostwo.pdf


O zabranie głosu dyrektor ZSG poprosił również Rogera de Bazelaire Zastępcę Prezesa LW 

„Bogdanka” S.A. – Współpraca z Wami drodzy uczniowie jest dla nas ważna, jesteście trochę „naszą” 

szkołą. Kopalnia planuje dalszy rozwój, życie kopalni to nie tylko piętnaście, dwadzieścia lat, ale 

czterdzieści czy pięćdziesiąt lat. I to jest ten okres który dla nas jest ważny. Tym bardziej nasza 

współpraca jest ważna, bo w rozwój tej kopalni na pewno będziecie mieli zasadniczy wkład. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Baczyński vel Mróz adeptom i adeptkom sztuki górniczej jak 

również gronu pedagogicznemu z okazji górniczego święta złożył życzenia zdrowia i pomyślności. 

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

siatkówki. 

Zwycięzcom VII Barbórkowego Turnieju w Siatkówce Chłopców o Nagrodę Dyrektora ZSG statuetkę 

św. Barbary wręczył Arkadiusz Marucha Dyrektor ZSG. Laureatom IX Konkursu Wiedzy BHP 

nagrody wręczyli przedstawiciele kopalnianych związków zawodowych. Laureatom IV Konkursu 

Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych nagrody wręczyli: w kategorii wiedza Roger de 

Bazelaire Zastępca Prezesa LW „Bogdanka” S.A., w kategorii teatr Dariusz Kowalski Wicestarosta 

Łęczyński, w kategorii praca plastyczna ks. Proboszcz Andrzej Lupa. 

Zakupienie atrakcyjnych nagród rzeczowych było możliwe dzięki finansowemu wsparciu: LW 

„Bogdanka” S.A., Starostwa Powiatowego, Rady Rodziców, Stowarzyszenia „Barbórka”, firmy 

„Arkos”, Związku Zawodowego Górników w Polsce, NSZZ „Solidarność” LW „Bogdnaka” S.A, ZZ 

„Kadra”, ZZ „Przeróbka”, NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty oraz Parafii św. Barbary w 

Łęcznej. 

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 

pasowania na pełnoprawnego ucznia ZSG dokonał Dyrektor Arkadiusz Marucha poprzez uderzenie 

kilofem w ramię ślubującego. 

Młodym adeptom ZSG starsi koledzy życzyli wielu naukowych sukcesów: – Na pewno towarzyszą 

wam wątpliwości czy w dzisiejszych czasach warto się uczyć – mówili - czy warto wiele godzin ślęczeć 

nad książkami, rezygnować z przyjemności dlatego dedykujemy wam uwspółcześnioną wersję bajki 

Jeana de La Fontaine’a „Korzyść z nauki”. 

Podniosłą atmosferę Barbórki można było również poczuć, kiedy młodzież z Grupy Teatralnej 

„Liberum Veto” przedstawiła scenkę pod tytułem Historia jednego górnika. 

Podczas uroczystych obchodów górniczego święta nie mogło zabraknąć modlitwy w intencji 

górników. Poprowadził ją ks. Tomasz Konstanciuk polecając wstawiennictwu św. Barbary zarówno 

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

Następnie Dyrektor Arkadiusz Marucha zaprosił uczestników uroczystości na przyszłoroczną, 

jubileuszową już Barbórkę. Za rok upłynie 10 lat kształcenia w zawodzie górniczym w naszej szkole. 

Uroczystą akademię zakończyły piosenki: Walczyk górniczy i Tu nasza Bogdanka, lubelski dom. 

Słowa znanych utworów zostały adaptowane do szkolnej uroczystości przez nauczycielki języka 

polskiego Elizę Szymańską i Marzenę Golan, odpowiedzialne za przygotowanie całej uroczystości 

Barbórkowej. Do śpiewu włączyli się zarówno uczniowie jak i goście, którzy zapamiętali łatwo 

wpadający w ucho refren: Tutaj jest kopalnia nasz drugi dom, Lubelska Bogdanka ja kocham ją. 

4 grudnia w dniu Górniczego Święta Arkadiusz Marucha wraz z uczniami: Maciejem Sikorą, 

Marcinem Sieńcem, Dawidem Stasiakiem, Dominikiem Bargielem i Michałem Dziadko – uczniami kl. 

IVa, zwycięzcami Konkursu Wiedzy BHP, 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. 

http://www.zsg-leczna.pl/ZSG/userfiles/file/Newsy/Tu%20nasza%20Bogdanka,%20lubelski%20dom.pdf


 

Orkiestra Górnicza LW „Bogdanka” S.A. w Barbórkę 

budzi mieszkańców Łęcznej - to wieloletnia tradycja w 

dniu górniczego święta. Orkiestra odwiedza także Zespół 

Szkół Górniczych dając poranny koncert. Wielu jej 

członków to absolwenci i uczniowie szkoły. W tym roku 

również gościliśmy ich w murach naszej szkoły. 

5 XII 2014. Tak się bawi ZSG w Mikołajki! 

Chociaż za oknami brak śniegu, to nastrój 

świąteczny zagościł już w naszej szkole. Piątego 

grudnia mikołajkowe czapki ozdobiły wiele 

uczniowskich głów. Podczas przerw na szkolnych 

korytarzach rozbrzmiewały świąteczne hity, 

przygotowane przez Samorząd Uczniowski. W 

niektórych klasach czekały na uczniów 

niespodzianki w postaci słodyczy i owoców, 

przyniesionych przez św. Mikołaja. 

A o tym, że uczniowie dobrze się bawili wspólnie z nauczycielami i dyrekcją świadczą filmy 

nakręcone przy pięknych dźwiękach Last Christmas i Christmas time. 

6-8 XII 2014. Gdzie ludzie dzielą sie sercem, tam rośnie nadzieja 

W tym roku po raz pierwszy Samorząd Uczniowski 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wraz z 

opiekunem Danielem Zagrodnikiem włączył się do 

ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Pomóż 

Dzieciom Przetrwać Zimę”. 

W dniach od 6 listopada do 8 grudnia 2014 r. 

wolontariuszki z naszej szkoły: Aleksandra 

Lichman i Katarzyna Szewczyk z kl. 3c, Martyna 

Hryciuk oraz Klaudia Nejman z kl.2c zbierały dary 

w postaci odzieży, artykułów papierniczych, 

spożywczych, zabawek, książek. Zebrane rzeczy w 

dniu 8 grudnia przekazane zostały na rzecz 

podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. 

Akcję hojnie wsparli uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, zebrano 150 

kg darów. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i wolontariuszom zaangażowanym w tą 

akcję. 

Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” od 22 lat prowadzona jest przed świętami Bożego 

Narodzenia z myślą o dzieciach z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej 

sytuacji materialnej oraz podopiecznych domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych. 

Pomysłodawcą i Pełnomocnikiem Akcji jest red. Ewa 

Dados, Kawaler Orderu Uśmiechu.  

4 XII 2014. Liberum Veto w przedszkolu na Barbórkę 

Młodzież z grupy teatralnej „Liberum Veto” z Zespołu 

Szkół Górniczych w Łęcznej, odwiedziła dzieci z 

Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej. Uczniowie: 

Magda Jasielska, Patrycja Romańczuk i Norbert 

https://www.youtube.com/watch?v=IsZXy_Ax9P8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BCZdgPzk8CU&feature=youtu.be


Czarnomysy zostali bardzo serdecznie przywitani zarówno przez dzieci jak i wychowawców.  

Młodzież wybrała się do przedszkolaków w galowych górniczych strojach, co wzbudziło ogromne 

zainteresowanie maluchów. „Muchomorki” usłyszały dwie legendy górnicze: Legendę o św. Barbarze 

oraz Legendę o Skarbku. Następnie młodzież opowiedziała dzieciom jak ważne dla górniczego stanu 

jest kultywowanie tradycji górniczych. Wiele radości sprawiła dzieciakom możliwość przymierzenia 

czako górniczego, każdy choć na krótką chwilę chciał zostać górnikiem. Na zakończenie Norbert i 

Magda zaśpiewali im górnicze piosenki: „Walczyk górniczy” oraz „Tutaj jest Bogdanka”.  

Również dzieci przygotowały się na spotkanie z przyszłymi górnikami. Zatańczyły im walczyka oraz 

zaśpiewały piosenkę o młodym górniku. Następnie nauczyły niezwykłych gości układu tanecznego do 

zaprezentowanej piosenki. Na zakończenie były pamiątkowe zdjęcia, a młodzież wraz z opiekunką 

Marzeną Golan, otrzymała słodkie podziękowania w postaci czekoladowych upominków. 

19 XII 2014. Spotkanie wigilijne w ZSG  

Wigilia Bożego Narodzenia to czas bardzo szcze 

gólny, większość z nas spędzi go z rodziną przy 

wspólnym stole, śpiewając kolędy i kultywując 

polskie tradycje. Już na kilka dni przed zakończeniem 

szkolnych zajęć młodzież z Samorządu 

Uczniowskiego wraz z opiekunem Danielem 

Zagrodnikiem zadbała o świąteczny klimat w szkole. 

Na każdej przerwie można było wysłuchać pięknych 

kolęd nie tylko w wykonaniu światowych gwiazd, a 

także polskich wykonawców. 

19 grudnia 2014 r. młodzież pod kierunkiem ks. Tomasza Konstanciuka przygotowała pantomimę 

opartą na prologu Ewangelii św. Jana „Na początku było Słowo”. 

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

wspólnego śpiewania kolęd. 

– Jeżeli tak uroczyście obchodzimy Narodziny Chrystusa czynimy to dlatego, aby dać świadectwo 

temu, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym – mówił Dyrektor Arkadiusz Marucha 

cytując papieża św. Jana Pawła II. Z okazji zbliżających się świąt przekazał najserdeczniejsze 

życzenia uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły i rodzicom – Mam nadzieję, że chociaż 

cząstka dobra, które w świątecznych życzeniach sobie przekazujemy spełni się. Jestem pewny, że każdy 

z nas to dobro przyjmie i przekaże dalej.  

Świąteczne życzenia złożyła również przybyła na tę uroczystość Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw 

Społecznych i Rozwoju Powiatu Małgorzata Kolary-Woźniak. – W imieniu władz samorządowych, 

Pana Starosty Romana Cholewy składam Wam serdeczne życzenia, pięknego przezywania Świąt, w 

tym duchu, którego mogliśmy niedawno doświadczyć. Składają te życzenia gratuluję jak zwykle Waszej 

 kreatywności i głębokiego przeżywania przeróżnych tematów, które prezentujecie jako młodzież tej 

szkoły w swoich przedstawieniach, bo rzeczywiście jest to coś innego, głębokiego i oryginalnego. 

7-11 I 2015. Obóz narciarski uczniów ZSG  

W tym samym czasie kiedy Kamil Stoch zdobył 

tytuł mistrza Polski w Plebiscycie na 10 

Najlepszych Sportowców Polski 2014 roku, 

uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

próbowali swoich sił podczas obozu narciarskiego 

zorganizowanego w Zębie, k. Zakopanego, w jego 

rodzinnej miejscowości. 

https://www.youtube.com/watch?v=OJiMO6vlwR0&feature=youtu.be


W dniach 7-11 stycznia 2015 r. do Zębu wraz z instruktorami narciarstwa zjazdowego Adamem 

Matejem i Piotrem Gałatem wybrało się dwunastu uczniów ZSG oraz jeden absolwent. Siedmiu z nich 

po raz pierwszy zgłębiało tajniki jazdy na nartach, a pozostali pod okiem instruktorów doskonalili 

własną technikę jazdy.  

Zaraz po przyjeździe grupa zakwaterowała się w Ośrodku Wypoczynkowym Czesława, a po 

wzmacniającym góralskim obiedzie, wyruszyła na stok. 

Adepci sztuki narciarskiej radzili sobie świetnie, wszyscy opanowali zjazd na nartach! Uczniowie 

szusowali nie tylko w Zębie, zjeżdżali także na stoku Małe Ciche. Wieczorem wybrali się na pizzę do 

góralskiej gospody, gdzie dodatkową atrakcją był koncert góralskiej kapeli. Dla uatrakcyjnienia 

wyprawy odwiedzili termy w Bukowinie Tatrzańskiej. Była to Noc Basenów z niesamowitą dyskoteką 

w wodzie. Doskonale się bawiąc spędzili tam czas niemal do pierwszej w nocy. 

Jak twierdzą, warunki pogodowe były wyśmienite, pierwszego dnia było – 5˚C, drugiego i trzeciego – 

10˚C. W Zębie, najwyżej położonej wiosce w Polsce (1023 m n.p.m.) przez dwa dni padał śnieg, w 

tym czasie w Poroninie i Zakopanem odnotowano opady deszczu.  

Uczniowie, którzy w niedzielę uczestniczyli we Mszy św., mieli możliwość zobaczyć rodziców 

Kamila Stocha. W ogłoszeniach parafialnych jako pierwsza podana została informacja, że Kamil 

zdobył tytuł mistrza Polski. Proboszcz razem z wiernymi dziękowali Bogu za bardzo dobre wyniki, 

które osiągnął Kamil. Jest on dwukrotnym złotym medalistą olimpijskim z Soczi oraz zdobywcą 

Kryształowej Kuli za wygraną w Pucharze Świata w skokach narciarskich w sezonie 2013/2014. 

Na odprawie instruktorzy dokonali podsumowania całego obozu oraz umiejętności jakich nabył każdy 

uczestnik. Ten obóz narciarski z pewnością można zaliczyć do udanych, uczniowie swe zadowolenie 

wyrazili nauczycielom brawami, co jak podkreślali instruktorzy, zdarzyło się im pierwszy raz. Cała 

grupa w niedzielę o godz. 20.30 szczęśliwie dotarła do Łęcznej. Teraz czas na nauczycieli. Dla nich 

przygoda z nartami, o ile dopiszą warunki pogodowe, rozpocznie się w 

lutym. 

14 I 2015. ZSG wśród 10 najlepszych szkół zawodowych w Polsce! 

W styczniu ogłoszone zostały wyniki 17. Edycji Ogólnopolskiego 

Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015. W 

Rankingu Egzaminów Zawodowych 2015 dla zawodu technik elektryk, 

Technikum Elektryczne w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej zajęło 

10. miejsce w Polsce i pierwsze w województwie lubelskim. 

Według Rankingu Techników 2015, opublikowanego przez Fundację 

Edukacyjną „Perspektywy”, Technikum Elektryczne uplasowało się na 

22. miejscu, natomiast Technikum Górnicze na 24. miejscu w woj. 

lubelskim. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej okazał się najlepszą 

szkołą techniczną w Powiecie Łęczyńskim. 

Kapituła rankingu brała pod uwagę: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z 

przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz ocenę szkoły przez 

kadrę akademicką. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych. 

Ranking jest ważnym instrumentem w badaniu jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Dostarcza 

wszechstronnych informacji na temat osiągnięć danej szkoły odpowiadając na oczekiwania 

potencjalnych uczniów. 

Kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2015: sukcesy w olimpiadach 20%, matura - 

przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmioty dodatkowe 25%, wyniki egzaminów 

zawodowych 30%. 

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji 

egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły 



przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej w Warszawie. 

Cieszymy się, że Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej od kilku lat zajmuje najlepszą lokatę w 

Powiecie Łęczyńskim i bardzo dobrą w województwie lubelskim. Technikum Elektryczne osiąga 

najwyższą zdawalność egzaminu zawodowego w naszym województwie. 

22 I 2015. Walczyli w V Olimpiadzie Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” 

w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu odbyły się 

eliminacje w piątej edycji Olimpiady Wiedzy Górniczej 

„O Złotą Lampkę”. O wejście do finału walczyło 18 

szkół  kształcących w zawodzie technik górnictwa 

podziemnego ze Śląska, Małopolski i Lubelszczyzny. 

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej reprezentowali: 

Radosław Świder z kl. IIIa i Sikora Maciej z kl. IVa. 

Dwuosobowe reprezentacje każdej ze szkół  w czasie 45 

minut rozwiązywały  test 100 pytań jednokrotnego 

wyboru – punkty uzyskane przez każdego reprezentanta 

szkoły były sumowane. 

Do finału zakwalifikowało się 6 szkół z największą liczbą punktów. Pierwsze miejsce zajął Zespół 

Szkół Technicznych w Rybniku, którego reprezentanci zdobyli po 200 punktów tj. maksymalną 

liczbę. Drugą pozycję wywalczyli uczniowie z Zespół Szkół nr 6 im. J. III Sobieskiego w Jastrzębiu-

Zdroju. Na kolejnych pozycjach uplasowali się: Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim, 

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu, PZ nr 6 SZiO w Brzeszczach, ZSO im. J. Pawła II w 

Pawłowicach. 

Nasi uczniowie zajęli 7 miejsce w gronie 18 startujących drużyn. Mimo, że nie zakwalifikowali się do 

finału to jednak wykazali się ogromną wiedzą. Gratulujemy! 

Do olimpiady uczniów przygotowali nauczyciele przedmiotów zawodowych: Ewa Pytka, Zofia 

Jarosiewicz, Zdzisław Jarosiewicz i Witold Ogórek. 

24 I 2015. Niech żyje bal! 

Jako to zawżdy bywało takoż i tego Roku Pańskiego 

najprzedniejsi żakowie Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej, 24 stycznia wyprawili Bal 

Studniówkowy w komnatach zajazdu "Drob" w 

Urszulinie.  

Na balu bawiło się 44 uczniów Technikum 

Górniczego i Elektrycznego z osobami 

towarzyszącymi. W tym ważnym dla maturzystów 

dniu towarzyszyło im grono pedagogów: Eliza 

Szymańska (wych. kl. IVa), Paweł Duda (wych. 

IVd), Łukasz Duda (wych. IVm), dyrekcja szkoły: Arkadiusz Marucha, Maria Jarmuł-Snopek, Edyta 

Król oraz gość specjalny - Roman Cholewa Starosta Łęczyński.  

Najpierw były przemówienia, podziękowania, a następnie Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha dokonał 

symbolicznego otwarcia balu, przecinając wstęgę. Był to sygnał, że "Poloneza czas zacząć!". Wtedy 

ruszył elegancki korowód, uczniowie dostojnym krokiem podążali po parkiecie starając się nie 

pomylić kroków uroczystego tańca. 

Po części oficjalnej rozpoczęła się biesiada i impreza taneczna, którą prowadzili "Mistrzowie 

Ceremonii". 



24 II 2015. Gra o prąd 

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyło się spotkanie w 

ramach projektu  „PI: e-Odnawialne Źródła Energii 

Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający 

zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach 

GOW”. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy II Technikum 

Elektrycznego. 

Spotkanie poprowadzili pracownicy Fundacji Polskiej Akademii 

Nauk – Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”. 

Zaprezentowali oni wiedzę z zakresu Odnawialnych Źródeł 

Energii w sposób ciekawy i dostosowany do poziomu wiedzy 

uczniów. Na początku uczniowie obejrzeli film, przybliżający 

rozwój potencjału OZE na Lubelszczyźnie.  Następnie zapoznali 

się z grą edukacyjną „Gra o prąd”, stworzoną w celu zaszczepienia ducha przedsiębiorczej ekologii. 

Gra przeznaczona jest dla szkolnych zespołów uczniów-graczy z gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych, a jej przedmiotem jest energetyka i OZE (energia: wiatrowa, słoneczna, wodna, 

biogaz).  Udział w grze rozwija kompetencje na poziomie wiedzy ogólnej obejmującej takie dziedziny, 

jak: ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, procesy inwestycyjne. Jednocześnie gra ma za 

zadanie zachęcenie uczniów do podjęcia kształcenia na kierunkach powiązanych z gospodarką opartą 

na wiedzy (energetyka i ochrona środowiska). Podnosi poziom kompetencji społecznych, takich jak 

praca w grupie, planowanie strategiczne, komunikowanie się. 

Projekt „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający 

zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW” współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wdrożenie 

nowoczesnego i innowacyjnego systemu rozwoju kompetencji uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii. 

6 III 2015. Dzień Kobiet, Dzień Kobiet, niech każdy się dowie… 

Jak przystało na to wyjątkowe święto, młodzi 

mężczyźni, uczniowie Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej, przygotowali w piątek 6 marca 2015 r. 

miłą niespodziankę dla swoich szkolnych 

koleżanek, a także nauczycielek i innych 

pracujących w szkole pań. 

Podczas długiej przerwy międzylekcyjnej 

wszystkie Panie zostały zaproszone do Auli im. 

Jana Samsonowicza, gdzie uczniowie oraz 

Dyrektor Arkadiusz Marucha złożyli im najlepsze 

życzenia:  Szczęścia, uśmiechu, radości, 

spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń. Dyrektor wręczył symbolicznego tulipana 

przedstawicielce płci pięknej, natomiast chłopcy roznieśli pozostałe kwiaty wszystkim Paniom, 

częstowali również słodkościami. 

Miła inicjatywa młodych mężczyzn wywołała uśmiechy na twarzach dziewcząt, zwłaszcza, kiedy na 

scenie szkolnym zespół muzyczny zagrał takie hity jak: „Ona tańczy dla mnie”, „Najpiękniejsza”, „Ja 

lubię twoje włosy”, „Przez twe oczy zielone”. Furorę zrobił utwór „Mambo” rewelacyjnie wykonany 



przez Dawida Kowalskiego z kl. IV m. Inni członkowie zespołu to: Przemysław Blicharz IIa, Patryk 

Maluchnik z kl. Ia, Marcin Michalski kl. Ic, Norbert Czarnomysy kl. IVd i Patryk Paśnik z kl. Ic. 

Chłopcy z Samorządu Uczniowskiego przygotowywali tę piękną niespodziankę już od dłuższego 

czasu – w każdej klasie przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na zakup kwiatów i łakoci. Natomiast ci 

uzdolnieni muzycznie, z zapałem ćwiczyli polskie i światowe hity przez kilka ostatnich dni. 

Za stronę muzyczną wydarzenia odpowiadał nauczyciel przedmiotów zawodowych Grzegorz Mazur, 

a za sprawy organizacyjne SU, nauczyciel języka rosyjskiego Daniel Zagrodnik. 

Uśmiech dziewcząt był dla wszystkich najlepszym wyrazem wdzięczności. 

10 III 2015. Ogólnopolskie Wybory Książek w ZSG w Łęcznej 

10 marca 2015 r. w Zespole Szkół Górniczych 

odbyły się Ogólnopolskie Wybory Książek. 

Wzięło w nich udział 347 uczniów. 

Komisja Wyborcza, w skład której weszli 

przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: 

Martyna  Hryciuk i Luiza Mydlak z klasy 2c 

oraz członkowie Koła Bibliotecznego Igor 

Maniowiec i Krystian Bronis z klasy 2d, 

odwiedzała klasy podczas wyznaczonych lekcji 

w celu przeprowadzenia głosowania. 

Głosowanie było anonimowe, wyborcy mogli 

podać maksymalnie trzy tytuły książek, które uważali za warte polecenia innym i chcieliby, aby 

znalazły się w bibliotece szkolnej. W naszej szkole uczestnicy głosowania podali ponad 100 tytułów 

różnych książek. Najwięcej głosów otrzymała książka „50 twarzy Greya” -  34 głosy, „Harry Potter” – 

23 głosy, „Hobbit” -21 głosów. W czołówce znalazły się również następujące książki: „Pamiętnik 

nimfomanki”, „Igrzyska śmierci”, „Wiedźmin”, „Metro 2033″, „Gra o tron”, „Władca pierścieni”. 

 Wiele tytułów otrzymało pojedyncze głosy. Koordynatorem wyborów była Ewa Szymanek. 

Przedsięwzięcie miało na celu: 

1. Poznanie i upowszechnienie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów; 

2. Dostosowanie księgozbiorów bibliotek do zainteresowań czytelniczych uczniów; 

3. Promocję czytelnictwa; 

4. Promocję bibliotek szkolnych w środowisku szkolnym; 

5. Kształtowanie postaw obywatelskich; 

6. Popularyzację zasad wyborów. 

Wykaz książek sporządzony w wyniku Ogólnopolskich Wyborów Książek zostanie przekazany 

Ministerstwu Edukacji Narodowej.  

Ministerstwo Edukacji Narodowej ma zamiar w najbliższych latach dofinansować  szkolne biblioteki. 

Dzięki temu pragnie zachować odpowiedni poziom czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

Wyposażenie bibliotek w pozycje książkowe cieszące się popularnością wśród młodego pokolenia 

zachęci do czytania. 



13 III 2015. Uczniowie ZSG na Dniach Otwartych 

UMCS w Lublinie 

Wzorem lat ubiegłych, piętnastoosobowa grupa uczniów 

z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej uczestniczyła 

w wycieczce edukacyjnej. Głodni wiedzy uczniowie   

wzięli udział w Dniach Otwartych Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Na miejscu mieli okazję zapoznać się ze specyfiką badań 

naukowych Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki, na 

którym dr Monika Zubik oraz dr Wojciech Grudziński 

wprowadzili młodych „odkrywców” w świat Biofizyki, 

opowiedzieli o spektroskopii absorpcyjnej, fluorescencji, 

metodzie rozpraszania ramanowskiego. Uczniowie 

dowiedzieli się do czego służy specjalistyczna aparatura 

stosowana do badań naukowych, wysłuchali ciekawostek. 

Uwagę wycieczkowiczów zwrócił pokaz robotów 

złożonych z klocków Lego, a przygotowanych przez 

studentów Informatyki. Podczas wycieczki po Wydziale 

Chemii UMCS nie zabrakło śmiałków, którzy zapragnęli 

wczuć się w rolę prawdziwych chemików i w obecności widowni zebranej w auli A odważnie 

przeprowadzili doświadczenia chemiczne pod okiem pracowników naukowych. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się Wydział Humanistyczny, na którym czekały na młodzież 

ciekawe konkursy i gadżety z logo UMCS. Młodzież odwiedziła Instytut Filologii Słowiańskiej, który 

w listopadzie 2014 objął Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej patronatem naukowym. Jak przystało na 

kulturę oraz gościnność Słowian, młodzież z naszej szkoły została serdecznie przywitana przez panią 

dr Ewę Białek, pracownika w Zakładzie Języka Rosyjskiego. Na wszystkich zebranych w Sali 24 B 

czekał poczęstunek, nauka śpiewania piosenek rosyjskich: Каникулы z repertuaru Code Red, На 

большом Каретном z repertuaru Włodzimierza Wysockiego, jak i ludowej pieśni rosyjskiej Катюша. 

Uczniowie wysłuchali prezentacji multimedialnych oraz obejrzeli zdjęcia z Rosji przygotowane przez 

studentów filologii rosyjskiej. 

Wyjazd edukacyjny po raz kolejny dowiódł, że młodzież ZSG w Łęcznej chętnie przyjmuje 

uczestniczy w ciekawych i rozwijających inicjatywach. W drodze powrotnej uczniowie wymieniali się 

doświadczeniami oraz spostrzeżeniami z pełnego wrażeń dnia. 

W gronie głodnych wiedzy znaleźli się: Aleksandra Stopa (kl. Ic), Magdalena Sawicka (kl. Ic), Łucja 

Grabczak (kl. Ic), Natalia Wachnik (kl. Ic), Natalia Podleśna (kl. Ic), Jakub Okoń (kl. Id), Mateusz 

Pytka (kl. Id), Dawid Lisek (kl. Id), Maciej Choroś (kl. Id), Przemysław Blicharz (kl. IIa), Eryk 

Tarczyluk (kl. IIm), Kamil Płaza (kl. IIm), Radosław Świder (kl. IIIa), Jarosław Cieśliński (kl. IIIa) 

oraz Magdalena Bodzak (kl. IIIc). Organizatorem wycieczki był opiekun Samorządu Uczniowskiego, 

nauczyciel języka rosyjskiego Daniel Zagrodnik. 

18 III 2015. Łęczyńskie Targi Edukacyjne 

 „Najlepsza, cool, super, zakręcona jest jak słoik 

po ogórkach, po byku fest, duża, bezpłatna, jest w 

niej sklepik, pełna zakręconych ludzi, dobra, na 

wysokim poziomie kształcenia, wymagająca, 

twarda, górnicza, jest młoda, jest git, najlepsza 

szkoła w Lubelskiem, bezpieczna, popularna i z 

przyszłością. Jednym słowem w porzo!” – tak 



Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej prezentowali przed gimnazjalistami na Targach Łęczyńskich nasi 

uczniowie. 

18 marca 2015 roku w Zespole Szkół nr 2 w Łęcznej zorganizowane zostały Targi Edukacyjne, 

w których udział wzięły szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu. Każda ze szkół starała się jak 

najatrakcyjniej przygotować swoje stoisko promocyjne, zwłaszcza, że organizatorzy ogłosili konkurs, 

na najciekawszą ekspozycję. 

Ofertę edukacyjną zaprezentowały: Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, 

Zespół Szkół w Ludwinie, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespół Szkół nr 2 im. Simona 

Bolivara w Milejowie, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Łęcznej, Zespół Szkół 

Górniczych w Łęcznej, Liceum Ogólnokształcące w Puchaczowie. 

Swoją ofertę zaprezentowały także: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna oraz Powiatowa 

Biblioteka Publiczna w Łęcznej. 

Uczestnicy targów mieli okazję obejrzeć różnorodny i bogaty program, który wypełniły ciekawe 

prezentacje m.in. występy artystyczne uczniów każdej ze szkół. 

Organizatorem Targów było Starostwo Powiatowe w Łęcznej wraz z Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną. 

20 III 2015. Lubelska giełda zawodów 

W Państwowej Szkole Budownictwa i Geodezji 

w Lublinie odbyło się przedsięwzięcie 

„Gimnazjalista na zawodowym rozdrożu” 

zorganizowane przez Lubelskiego Kuratora 

Oświaty w ramach ogłoszonego przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej Roku Szkoły 

Zawodowców. 

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

reprezentowany był przez kilkunastoosobową 

grupę młodzieży. Przyszli górnicy, elektrycy i 

mechanicy opowiadali gimnazjalistom o zaletach kształcenia w tych zawodach. Dowcipnie, ale i z 

fachową wiedzą, przekonywali młodzież do wyboru szkoły w Łęcznej. Uczniów wspierał Witold 

Ogórek,  nauczyciel przedmiotów zawodowych, wcześniejszy górnik w LW „Bogdanka” S.A. a także 

dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha. 

„Zawodowe drogowskazy dla gimnazjalistów” to m.in. oferta pracy jako:  pszczelarz, geodeta, 

chemik, florysta, cukiernik, mechanik lotniczy, awionik, technik eksploatacji portów i terminali, 

ceramik, elektryk i górnik. W ciągu kilku godzin PSBiG w Lublinie odwiedziły steki gimnazjalistów z 

terenu województwa lubelskiego. Młodzi rozważający wybór przyszłego zawodu, mieli okazję 

zapoznać się z ofertami szkół zawodowych z województwa lubelskiego, a także pracy rzemieślniczej. 

Równolegle odbywała się konferencja dla dyrektorów gimnazjów. Przybyłych gości powitał Krzysztof 

Babisz, Lubelski Kurator Oświaty. O roli doradztwa edukacyjno - zawodowego w podejmowaniu 

decyzji edukacyjnych przez gimnazjalistów mówił Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu w 

Ministerstwie Edukacji Narodowej, który przedstawił efekty zmian wprowadzanych w kształceniu 

zawodowym od 1 września 2012 r. oraz omówił priorytety Roku Szkoły Zawodowców podkreślił 

również rolę doradztwa zawodowego w podejmowaniu decyzji edukacyjnych przez gimnazjalistów. 

Natomiast informacje dotyczące kształcenia zawodowego przekazała Justyna Golonka, Marszałek 

Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego. Głos zabrali także: prof. dr hab. inż. 

Mirosław Wendeker z Politechniki Lubelskiej i Kazimierz Stocki, Wicedyrektor ds. Rynku Pracy 

Wojewódzkiego. 



23 III 2015. Dzień Sportu Szkolnego 

Pierwszy dzień wiosny to tradycyjnie w ZSG w Łęcznej 

Dzień Sportu Szkolnego. Poszczególne klasy wystawiły 

reprezentacje do turnieju piłki nożnej, tenisa stołowego 

chłopców i dziewcząt. Odbyły się następujące turnieje, 

rozgrywane systemem każdy z każdym. 

-mini turniej piłki nożnej chłopców 

-mini turniej tenisa stołowego chłopców 

-mini turniej tenisa stołowego dziewcząt 

Wyniki meczu piłki nożnej 

1. Kl. IIIb 

2. Kl. IIa 

3. Kl. IIId 

Wyniki turnieju tenisa stołowego dziewcząt 

1. Justyna Kaukus 

2. Łucja Grabczak 

3. Emilia Palejczuk 

Wyniki turnieju tenisa stołowego chłopców 

1. Adrian Tokarski 

2. Mateusz Lipiec 

3. Kacper Łapiński 

Po zawodach rozegrany został towarzyski mecz siatkówki pomiędzy: reprezentacją nauczycieli (ks. 

Michał Gałus, Piotr Gałat, dyrektor Arkadiusz Marucha, Adam Matej, Agnieszka Osowska, Toamsz 

Saran, Katarzyna Zalewska) uczniów ZSG (Mateusz Bakiera, Dominik Bargiel, Miłosz Bernecki, 

Dominik Broński, Piotr Krępacki, Mateusz Martynowski, Adam Mroczek, Marcin Nowaczek, 

Wojciech Pągowski, Piotr Suwała, Kamil Zieliński) absolwentów ZSG (Dziadko, Gąsior, Robert 

Kasprzak, Król, Paweł Szalast, Kacper Szymanek, Przemysław Szymański, AdamTurek) górników z 

LW "Bogdanka" S.A.(pięciu przedstawicieli).  

Turniej przygotowali i poprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego: Piotr Gałat, Adam Matej, 

Janusz Mieczkowski. 

Turniej obsługiwali sędziowie: 

Turniej siatkówki (Augustynowicz, Kołodziej, Majcher, Paluch) 

Turniej tenisa (Paweł Jaroszek - sędzia główny, Kołodziej) 

Stolikowi (Sebastian Babiarz, Wojciech Kasprzak) 

24 – 25 III 2015. ZSG na XI Targach Edukacyjnych 

"EDUKACJA 2015" 

W dniach 24-25 marca w Centrum Targowo-

Wystawienniczym w Lublinie odbyły się XI Targi 

Edukacyjne Edukacja 2015. Swoją ofertę zaprezentowało 

ok. 100 wystawców: szkoły ponadgimnazjalne z 

województwa lubelskiego, uczelnie wyższe m.in. z 

Lublina, Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Kielc, Torunia, 



Dęblina, Białej Podlaskiej oraz firmy z branży edukacyjnej. 

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

młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Tradycyjnie Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

prezentował na niej swoją ofertę edukacyjną. Do podjęcia nauki zachęcali: Justyna Oziemczuk, 

Natalia Podleśna, Martyna Hryciuk, Wojciech Niećko, Piotr Jędruszak, Michał Kozik i Dawid 

Brzozowski – uczniowie klas górniczych i elektrycznych. 

W uroczystości otwarcia Targów Edukacyjnych wzięli udział między innymi: Krzysztof Babisz- 

Lubelski Kurator Oświaty, Ewa Dumkiewicz-Sprawka - Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania 

Urzędu Miasta Lublin oraz  Rafał Dobrowolski - Kierownik Oddziału Edukacji w Departamencie 

Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorzy szkół, pracownicy oświaty oraz 

licznie zgromadzona młodzież. Odczytane zostały listy wystosowane przez Sławomira Sosnowskiego 

- Marszałeka Województwa Lubelskiego oraz Wojciecha Wilka - Wojewodę Lubelskiego z okazji 

odbywających się Targów. 

Podczas dwóch dni zwiedzający mieli możliwość zapoznania się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych, 

porozmawiania z uczniami i pracownikami. Na wielu stoiskach prezentowany był sprzęt 

wykorzystywany podczas zajęć  praktycznej nauki zawodu np. transformator Tesli. Targi Edukacyjne 

ułatwiają również znalezienie odpowiedzi na nurtujące gimnazjalistów pytania. Są miejscem, w 

którym uczniowie poznają praktyczne aspekty wiedzy, sprawdzają, jakie zawody mogą wykonywać 

wybierając konkretną szkołę, wymieniają się doświadczeniem. 

Potencjalni kandydaci odwiedzający stoisko ZSG w Łęcznej najczęściej pytali o zasady rekrutacji, 

sposób realizacji zajęć i praktyki zawodowe. Pojawiało się też pytanie o bursę szkolną. 

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 elektryk. 

27 III 2015.VII Edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego „Pomyśl logicznie” 

27 marca 2015 r. w Zespole Szkół Górniczych w 

Łęcznej odbyła się VII 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 31 uczniów: z Publicznego 

Gimnazjum w Cycowie, Gimnazjum Publicznego 

w Ludwinie, Gimnazjum nr 1 w Milejowie, 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Spiczynie, 

Gimnazjum nr 2 w Łęcznej oraz Zespołu Szkół 

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

Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.   

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: Jakub Okoń kl. 1d, Piotr Lipczak kl. 1d, 

Wojciech Niećko kl. 2m, Grzegorz Blicharz kl. 4d. 

Wyniki konkursu: 

Kategoria szkoły gimnazjalne: 

I miejsce – Jan Suprowicz, Gimnazjum nr 2 w Łęcznej 

II miejsce – Łukasz Łuczyński, Gimnazjum w Spiczynie 

III miejsce – Jakub Michalak, Gimnazjum nr 1 w Milejowie 

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne: 

I miejsce – Piotr Lipczak, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

II miejsce – Wojciech Niećko, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

III miejsce – Grzegorz Blicharz, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

Zespołowo szkoły gimnazjalne: 

I miejsce - Gimnazjum nr 1 w Milejowie 

II miejsce - Gimnazjum w Spiczynie 

III miejsce - Gimnazjum nr 2 w Łęcznej 

Zespołowo szkoły ponadgimnazjalne: 

I miejsce - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

II miejsce - Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach   

III miejsce - Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie 

Nagrody zwycięzcom wręczał Kazimierz Radko Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego, Arkadiusz Marucha 

Dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej oraz z ramienia organizatorów Kinga Suprowicz. 

Fundatorami nagród w VII edycji Powiatowego Konkursu Matematycznego „Pomyśl logicznie” byli: 

Starosta Łęczyński, Lech Pocheć Kierownik OSK PIONIER, Rada Rodziców ZSG, Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej „Barbórka”. 

27 III 2015. Konkurs „Twoje europejskie wyzwanie” 

27 III 2015 r. w Zespole Szkół Górniczych w 

Łęcznej odbył się pierwszy etap konkursu „Twoje 

europejskie wyzwanie” organizowanego przez 

Krzysztofa Hetmana – Posła do Parlamentu 

Europejskiego oraz prof. dr. hab. Stanisława 

Michałowskiego – Rektora Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej. 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół 

Ponadgimnazjalnych, a jego celem jest 

propagowanie idei integracji europejskiej oraz 

wiedzy na temat Unii Europejskiej, jej kompetencji 

oraz obszarów działania wśród młodzieży z terenu 

województwa lubelskiego. 

W konkursie wzięły udział cztery trzyosobowe drużyny: Mateusz Chwaluk, Mateusz Mazurek, 

Szymon Osieleniec z klasy 1a ; Cezary Kurowski, Karol Majewski, Natalia Wachnik z klasy 1c ; 

Karol Gabrelski, Jakub Okoń, Mateusz Pytka z klasy 1d ; Radosław Korneszczuk, Patryk Małyska, 



Jakub Wyrębek z klasy 1m . Szkolnym koordynatorem konkursu jest Mariusz Witkowski nauczyciel 

WOS-u. 

Drużyna, która uzyska najlepszy wynik w powiecie zakwalifikuje się do etapu wojewódzkiego, który 

odbędzie się 23 kwietnia 2015 r. w Lublinie. Dwanaście najlepszych drużyn wraz z koordynatorami 

szkolnymi otrzyma nagrodę główną  3-dniową wycieczkę do Brukseli, która planowana jest w 

terminie 20-24 września. Trzymamy kciuki! 

1 IV 2015. Spotkanie Wielkanocne w ZSG 

„[…] co znaczy powstać z martwych”. (Mk 9, 2-10) 

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się uroczystość z 

okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. Ks. Tomasz 

Konstanciuk wraz z uczniami przygotował wzruszające Misterium 

Męki i Zmartwychwstania Pana Jezusa, wprowadzające w klimat 

Wielkiego Tygodnia. Zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele oraz 

uczniowie obejrzeli fragmenty filmu „Pasja” opowiadające 

o największej „sensacji od XX-u wieków”. Śmierć 

i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest nie tylko zapowiedzią 

naszego zmartwychwstania do wieczności, ale daje siłę do 

zmartwychwstawania każdego dnia z tego co jest naszą śmiercią, ze 

zniewolenia, ograniczeń i słabości. 

Uczestnicy wielkanocnego spotkania mogli włączyć się w tajemnicę 

zmartwychwstania i wyrazić swoją gotowość powstania z martwych 

poprzez symboliczne zamienienie gwoździa wbitego w krzyż na biały goździk. 

Następnie dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha zaproszonym gościom, gronu pedagogicznemu, 

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

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

codzienności. Życzenia spokojnych Świąt Wielkanocnych złożył  Roman Cholewa Starosta 

Łęczyński. 

Podczas uroczystości uczniom osiągającym bardzo dobre i dobre wyniki w nauce wręczono listy 

gratulacyjne zawierające informacje o przyznanym stypendium naukowym. 

9 IV 2015. Certyfikat Szkoła Innowacji 2015 

W siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

odbyła się Gala wręczenia Certyfikatów „Szkoła Innowacji”. 

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej  już po raz trzeci 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. 

- Chodzi o wyróżnienie szkół, które są nowatorskie, które się zmieniają, dostosowują swoje programy 

kształcenia do potrzeb otoczenia gospodarczego, społecznego – mówiła Teresa Bogacka, kanclerz 

WSEI w Lublinie. 



Konkurs 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 Sławomira Sosnowskiego – 

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

Babisza – Kuratora Oświaty w Lublinie. 

Certyfikatem „Szkoła Innowacji” wyróżnione zostały 33 szkoły ponadgimnazjalne, wśród nich 

certyfikat otrzymał także: Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej oraz Zespół 

Szkół Rolniczych w Kijanach. 

14 15 IV 2015. Najlepszy „Akordeon” w powiecie 

W Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbył się 

powiatowy etap Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów 

Dziecięcych i Młodzieżowych 2015 zorganizowany 

przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęcznej. 

Grupa teatralna „Liberum Veto” z Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej przedstawieniem ,,Akordeon” 

wywalczyła I nagrodę i będzie reprezentować Powiat 

Łęczyński w etapie wojewódzkim. 

W eliminacjach powiatowych wzięło udział 14. grup 

teatralnych, reprezentujących przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, Gminne Ośrodki Kultury 

szkoły ponadgimnazjalne.  Zmagania oceniało jury w składzie: Anna Czarnecka – dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu w Ludwinie, Mariola Pacholska-Roczon – instruktor kulturalno-oświatowy 

Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie, Małgorzata Pieczykolan – p.o. kierownika Działu 

Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. 

Dyplomy i nagrody wręczali Roman Cholewa – Starosta Powiatu Łęczyńskiego, Dariusz Kowalski –

Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego, Kazimierz Radko – Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego, Adam 

Niwiński – członek Komisji kultury, kultury fizycznej, sportu, turystyki i młodzieży, Grażyna Pasiak –

pracownik Starostwa Powiatowego w Łęcznej. 

,,Akordeon” to krótka bajka o trzech wyjątkowo urodziwych siostrach. Urodzone na polu kapusty, 

odznaczały się nie tylko nadzwyczajną urodą ale i „pracowitością”. Zgodne i beztroskie życie wiodły 

do momentu pojawienia się księcia. Rywalizując o jego względy dwie spośród sióstr wykonywały 

taniec miłosny, a w tym czasie trzecia odjechała z ukochanym. Morał całego przedstawiania zawiera 

się w zdaniu: „Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta”. Towarzyszący spektaklowi akordeon 

odegrał rolę drugiego narratora, który snuł muzyczną opowieść. 

W zwycięskim przedstawieniu udział wzięli: Magdalena Jasielska, Patrycja Romańczuk i Łucja 

Grabczak - jako trzy siostry, Norbert Czarnomysy – narrator, Szymon Osieleniec – książę oraz Marcin 

Michalski – akordeonista. 

Opiekunką grupy teatralnej „Liberum Veto” i autorką scenariusza spektaklu ,,Akordeon” jest Marzena 

Golan, nauczyciel j. polskiego w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Uczniom z grupy „Liberum Veto” oraz opiekunce gratulujemy i życzymy sukcesów na przeglądzie 

wojewódzkim, który odbędzie się w maju w Lublinie. 

 

 



17 IV 2015. Msza św. w intencji tegorocznych  

Uczniowie klas czwartych Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej oraz Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka 

w Łęcznej zakończyli ostatni rok nauki szkolnej, 

uczestnicząc wraz z wychowawcami i dyrekcją szkół, we 

Mszy św. sprawowanej w parafii św. Barbary. 

Oprawę liturgiczną Eucharystii przygotowali uczniowie 

obydwu szkół. Mszy św. przewodniczył i homilię 

wygłosił ks. Tomasz Konstanciuk, katecheta w ZSG. 

Ksiądz mówił młodym wkraczającym w dorosłe życie, 

by nie traktowali tej Mszy św. jako talizmanu załatwiającego zdaną maturę. Z łaską Bożą potrzebna 

jest współpraca, podkreślał ks. Tomasz, trzeba się najpierw napracować, a potem prosić o pomoc. 

Mówił także o nowej sytuacji życiowej jaka będzie udziałem czwartoklasistów po zakończeniu nauki 

w szkole: - Spotkacie nie jedno wyzwanie, z którym będziecie się zmagać jako ludzie dorośli, i po to 

jest ta Msza św., abyście weszli w dorosłość z Panem Bogiem. Dzisiejsza Ewangelia jest 

o rozmnożeniu chleba, Jezus mówi swoim uczniom: „wy dajcie im jeść”. Kochani moi w Waszym 

dorosłym życiu będziecie często słyszeli te słowa Jezusa „wy dajcie im jeść”, dajcie jeść swoim 

współmałżonkom, dzieciom, rodzicom. W przenośni słowa te znaczą zatroszczcie się o wszystkich, 

których Pan Bóg obok was postawił. 

Ks. Tomasz dodał także, że bardzo ważne jest, by młodzi wchodzili w to nowe, inne niż do tej pory 

życie z trwałymi wartościami, by nie zgubili się w świecie relatywizmu moralnego. Na zakończenie 

życzył wszystkim dobrego startu w dorosłość i zdania tych pierwszych ważnych egzaminów 

wprowadzających w dorosłość. 

Młodzież podczas modlitwy wiernych polecała Bogu nauczycieli, wychowawców i całe grono 

pedagogiczne prosząc, aby trud włożony w ich nauczanie owocował w całym ich życiu.  Modlili się 

także za rodziców, opiekunów, swoich pierwszych nauczycieli, prosząc aby dobry Bóg obdarzył ich 

mądrością i wytrwałością na codzienny trud ich wychowania. Bożej miłości polecali także 

katechetów, katechetki, księży i siostry zakonne, którzy przez swoją pracę nieustannie przybliżali im 

miłosiernego Ojca, aby z wiarą i ochotą przyjmowali Bożą naukę. Dla tegorocznych maturzystów 

prosili, by Duch Święty udzielił im daru mądrości w czasie egzaminów maturalnych. 

22 IV 2015. Sportowe sukcesy ZSG  

Uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

to dobrzy siatkarze, świadczą o tym wygrane 

turnieje rozegrane w Zespole Szkół Rolniczych 

Kijanach oraz w Zespole Szkół im. K.K. 

Jagiellończyka w Łęcznej. W obu turniejach nasza 

drużyna zajęła I miejsce. Gratulujemy chłopakom 

sukcesów sportowych, a wszystkich uczniów, 

którym siatkówka sprawia przyjemność, 

zachęcamy do udziału w zajęciach sportowych 

prowadzonych przez nauczycieli wychowania 

fizycznego. 

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora ZS im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej 

Turniej odbył się 22 kwietnia 2015r., oprócz gospodarzy wzięła w nim udział drużyna z Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. 

Turniej rozgrywany był systemem każdy z każdym do trzech wygranych setów. Trwał sześć godzin, 

poziom był bardzo wysoki, a walka zacięta i wyrównana, świadczą o tym rozegrane sety. 



ZSG Łęczna – ZS Jagiellończyk 3-2 

ZSG Łęczna – ZSR Kijany 3-1 

ZS Jagiellończyk - ZSR Kijany 2-3 

Klasyfikacja  końcowa 

I – ZSG Łęczna 

II – ZSR Kijany 

III – ZS Jagiellończyk Łęczna 

25 III 2015 r. W Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim odbył się XII Puchar Wiosny – turniej piłki 

siatkowej chłopców. Wzięli w nim udział także uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Nasza drużyna zdobyła I miejsce w turnieju. 

W tym roku w turnieju udział wzięły drużyny z ZSG w Łęcznej, ZS Jagiellończyk w Łęcznej, ZSR w 

Kijanach i drużyna z naszej szkoły. 

Po rozgrywkach systemem każdy z każdym wyniki turnieju przedstawiają się następująco  

ZSG Łęczna - ZS Jagiellończyk 1-2, ZSR Kijany - ZS Ostrów-Lub. 1-2, ZSG Łęczna - ZSR Kijany 2-

0, ZS Jagiellończyk - ZS Ostrów Lubelski 0-2, ZSG Łęczna - ZS Ostrów Lubelski 2-1, ZS 

Jagiellończyk - ZSR Kijany 1-2. 

Klasyfikacja końcowa 

I – ZSG Łęczna 

II – ZS Ostrów Lubelski 

IIII – ZS Jagiellończyk Łęczna 

IV – ZSR Kijany 

 

24 IV 2015. To już koniec! A jednak żal się rozstawać… 

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyło się 

uroczyste pożegnanie uczniów klas czwartych. 

– Wierzę, że na kolejne etapy Waszego życia 

zabierzecie ze sobą nie tylko świadectwa i nagrody, 

ale także wrażliwość na drugiego człowieka i piękno 

otaczającego świata – mówił Arkadiusz Marucha 

Dyrektor ZSG zwracając się do czwartoklasistów - 

Przed Wami jeszcze ważne egzaminy, życzę Wam, 

aby zakończyły się sukcesem, życzę udanych decyzji 

dotyczących wyboru kierunków dalszego kształcenia 

bądź pracy zawodowej, życzę Wam powodzenia w 

dorosłym życiu. 

Następnie głos zabrał Kazimierz Radko Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego: – Nadszedł dzień 

zakończenia nauki, nie był to czas stracony, poznaliście lepiej siebie, kolegów, zdobyliście wiedzę, 

która w waszym zawodzie jest niezbędna. W imieniu Starosty Łęczyńskiego dziękuję Gronu 

Pedagogicznemu za trud włożony w przygotowanie Was do startu w dorosłe życie. Życzę także 

pomyślnego zdania egzaminów a przede wszystkim szczęśliwego życia i bezpiecznej pracy. 

Następnie Adrian Wołos, reprezentant absolwentów, podziękował dyrekcji, wychowawcom, 

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

ogromną szansę na zapewnienie sobie godnej przyszłości – mówił – Mamy nadzieję, że będą państwo 

wspominać nas z uśmiechem na ustach. 



Szczególnym akcentem uroczystości było wręczenie przez Dyrektora, Sekretarza Powiatu 

Łęczyńskiego oraz Krzysztofa Pachockiego, Przewodniczącego Rady Rodziców świadectw, 

dyplomów i nagród. Maciej Sikora (śr. 4,79) i Grzegorz Blicharz (śr. 4,78) otrzymali świadectwa z 

czerwonym paskiem oraz wysokiej klasy tablety, inni nagrody książkowe: Mariola Huszaluk (śr. 

4,33), Tomasz Kot (śr. 4,22), Dawid Kowalski (śr. 4,14), Andrzej Kozieł (śr 4,00), Robert Skoczylas 

(śr. 4,58), Robert Steć (śr. 4,11), Adrian Wołos (śr. 4,44). Średnia wyliczona została za cykl 

nauczania. 

Patrycja Romańczuk i Norbert Czarnomysy, członkowie szkolnej grupy teatralnej „Liberum Veto” 

uhonorowani zostali za pracę i zaangażowanie w działalność kulturalną i artystyczną, popartą wieloma 

sukcesami artystycznymi oraz licznymi nagrodami i wyróżnieniami. 

Specjalnymi statuetkami nagrodzeni zostali uczniowie wyróżniający się w sporcie: Daniel 

Augustynowicz (Sportowiec Roku), Dominik Bargiel (siatkówka), Daniel Augustynowicz 

(siatkówka), Mateusz Bakiera (siatkówka), Piotr Krępacki (siatkówka), Marcin Sieniec (siatkówka), 

Krzysztof Miszczuk (piłka ręczna), Piotr Smoliński (piłka ręczna), Maciej Sikora (piłka nożna), 

Michał Legiedź (piłka nożna). Nagrody ufundowała Rada Rodziców i Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej „Barbórka”. 

Koleżanki i koledzy z klas trzecich przygotowali na pożegnanie Absolwentów specjalny koncert 

życzeń. Przyszłym elektrykom życzyli „lekkich robót i wielu wolnych sobót”. Dedykacją muzyczną 

była dla nich piosenka Cleo w niesamowitym wykonaniu uczniów. Przyszłym górnikom i górniczkom 

życzyli „by pieniędzy starczało i zdrowie dopisywało”. Dedykacją muzyczną była dla nich piosenka 

Danuty Rinn „Gdzie ci mężczyźni” w rewelacyjnym wykonaniu ucznia, który wcielił się w rolę 

piosenkarki. Przyszłym mechanikom życzyli „aby się śruby nie urywały i gwinty nie zrywały”. 

Dedykacją muzyczną był hit grupy Weekend „Ona tańczy dla mnie”. Trzeba było zobaczyć jak oni to 

śpiewają! 

24 IV 2015. ZSG na Targach Edukacyjnych w Gimnazjum nr 18 w Lublinie 

Przedstawiciele ZSG uczestniczyli w VIII Targach 

Edukacyjnych Szkół Ponadgimna-zjalnych 

organizowanych przez Gimnazjum nr 18 im. 

Macieja Rataja w Lublinie. Wśród wielu 

zaproszonych szkół  Zespół Szkół Górniczych był 

jedyną szkołą  spoza Lublina. 

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem 

przedstawicieli wszystkich szkół przez Dyrektora 

Gimnazjum Marka Krukowskiego. Następnie 

każda szkoła przedstawiała krótką prezentację 

swojej oferty edukacyjnej. Był też czas na 

indywidualne pytania i kontakt  gimnazjalistów 

przy stoiskach informacyjnych. 

Zespół Szkół Górniczych reprezentowali: Martyna Hryciuk, Michał Kozik i Dawid Brzozowski.  

28 IV 2015. "Po naszej szkole będziesz młody, mądry, piękny i bogaty"  

Każdy uczeń kończący gimnazjum musi podjąć ważną życiową decyzję. Aby pomóc młodym osobom 

w dokonaniu właściwego wyboru, dotyczącego dalszego kształcenia, Zespół Szkół Górniczych w 

Łęcznej 28 kwietnia 2015 r. zorganizował Dzień Otwartych Drzwi. 



Na odwiedzających szkołę górniczą gimnazjalistów 

czekało wiele atrakcji. Już przy wejściu do szkoły 

czekali na nich uczniowie z koszem pełnym wróżb 

dotyczących świetlanej przyszłości w ZSG, np. „ZSG? 

WHY NOT!” lub „Po naszej szkole będziesz młody, 

mądry, piękny i bogaty”. 

O godzinie 10.00 w Sali im. prof. J. Samsonowicza 

dyrektor szkoły Arkadiusz Marucha powitał przybyłą 

młodzież gimnazjalną. - Możemy się poszczycić bogatą 

ofertą edukacyjną związaną z górnictwem – mówił - Jako jedna z nielicznych szkół w Polsce 

zapewniamy praktyki zawodowe w naturalnym środowisku pracy czyli w Lubelskim Węglu Bogdanka 

S.A. Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną, która jest systematycznie wzbogacana. Działamy tak, 

żeby każdy z naszych absolwentów odniósł sukces na rynku pracy. Około 90 proc. uczniów, którzy 

ukończyli Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej już pracuje w kopalni. Po naszej szkole macie szansę 

na dobrze płatną pracę. 

Następnie Katarzyna Szewczyk z kl. 3c i Michał Kozik z kl. 2m przedstawili ofertę edukacyjną 

szkoły, a młodzież ze szkolnej grupy teatralnej Liberum Veto zaprezentowała cześć artystyczną pt. 

„Chcę być (z) górnikiem”. Utalentowani muzycznie uczniowie przygotowali dla gości koncert, a 

odważni gimnazjaliści mogli pochwalić się swoimi umiejętnościami wokalnymi podczas Karaoke. 

Po części oficjalnej młodzież miała możliwość zwiedzania klasopracowni, w których nauczyciele 

przygotowali dla nich ciekawe pokazy i atrakcje przedmiotowe. Szczególnie podobały się pracownie 

zawodowe. W elektrycznej gimnazjaliści z uczniami ZSG lutowali diody i rezystory do drzewek 

szczęścia LED RGB. W pracowni mechanicznej mogli pod mikroskopem obejrzeć strukturę materiału 

oraz wywiercić otwory w płytkach metalowych za pomocą wiertarki kolumnowej. W pracowni 

przeróbkarskiej próbowali przesiewania i ważenia węgla. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także 

warsztaty projektowania trójwymiarowego oraz wydruku własnego projektu na drukarce 3D. 

Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali kącik armwrestlingowy, gdzie odwiedzający mogli 

spróbować swoich sił z „największymi siłaczami” w ZSG, a przy okazji wygrać szkolny gadżet. W 

sali gimnastycznej mogli zobaczyć pokaz umiejętności sportowych szkolnych drużyn w firmowych 

strojach. 

Na zmęczonych wędrówką po szkole czekała górnicza kawiarenka oferująca chłodzące napoje i stosy 

słodyczy. Tutaj można było również wziąć udział w konkursie wiedzy i wygrać kubek, smycz, 

długopis i torbę z logo szkoły. 

Wszyscy gimnazjaliści, którzy  tego dnia odwiedzili Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, obdarowani 

zostali wydaniem specjalnym szkolnej „Gazety za Free” oraz symboliczną sakiewką z węglem. 

Mamy nadzieję, że uczniowie, którzy podejmą we wrześniu naukę w ZSG będą mogli powiedzieć: 

„Jak przyjemnie jest mieć pewność, że decyzja podjęta kilka miesięcy temu, okazała się trafną. 

Jak przyjemnie jest być na właściwej drodze do sukcesu”. 

Sprawna organizacja Dnia Otwartych Drzwi nie byłaby możliwa bez zaangażowania uczniów i 

nauczycieli. Szczególne podziękowania kierujemy do: Adriana Adamiaka, Piotra Amermajstra, 

Dawida Brzozowskiego, Jarosława Drabika, Martyny Hryciuk, Dominiki Jabłońskiej, Pawła Jaroszka, 

Angeliki Kister, Michała Kozika, Karola Kury, Magdaleny Lisieckiej, Bartłomieja Nawrockiego, 

Wojciecha Niećko, Jakuba Ośko, Justyny Oziemczuk, Bartłomieja Roczona, Karoliny Romańczuk, 

Karola Stępniaka, Eweliny Szafranek, Adriana Winiarczyka, Adriana Wróbla. 



28 IV 2015. Uczniowie ZSG z wizytą w Instytucie Pamięci Narodowej 

Grupa uczniów z Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej, wraz z nauczycielką historii Moniką 

Jaszuk, odwiedziła Instytut Pamięci Narodowej w 

Lublinie. Młodych historyków przywitał pracownik 

IPN dr hab. Jacek Wołoszyn, który opowiedział 

młodzieży historię powstania oraz zasady 

funkcjonowania Lubelskiego Instytutu Pamięci 

Narodowej w Lublinie. W tym dniu uczniowie, 

dzięki uprzejmości naukowców IPN, mieli okazję 

zapoznać się z takimi tematami jak: zbrodnie 

nazistowskie i komunistyczne, przestępstwa 

stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, 

ludzkości; zbrodnie wojenne popełnione na osobach narodowości polskiej lub obywatelach innych 

narodowości w okresie od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r. Ponadto, wycieczkowicze mieli 

okazję wysłuchać ciekawych opowieści dotyczących represji z motywów politycznych jakich 

dopuścili się funkcjonariusze polskich organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, jak i 

działalności organów bezpieczeństwa państwa. Ciekawym punktem programu było wysłuchanie 

historii powstania i funkcjonowania Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN: uczniowie 

mieli okazję zapoznać się i przeanalizować archiwalne dokumenty dotyczące m.in. lustracji oraz 

postępowań sądowych w tej sprawie. Oprócz tego, dowiedzieli się w jaki sposób są gromadzone 

dokumenty w IPN. 

Dla uczniów było to niezwykłe spotkanie z historią. W drodze powrotnej wymieniali się wrażeniami 

z wizyty w ważnym, a zarazem ciekawym dla młodych osób miejscu, jakim jest Instytut Pamięci 

Narodowej. Przeglądali materiały w postaci tek edukacyjnych, które zostały podarowane do pracowni 

historycznej. 

Po intensywnej lekcji historii na uczniów czekał relaks w Centrum Handlowym – Tarasy Zamkowe. 

W gronie głodnych wiedzy znaleźli się: Aleksandra Stopa (kl. Ic), Natalia Podleśna (kl. Ic), Eryk 

Kłębokowski (kl. Ic), Jakub Okoń (kl. Id), Michał Baryła (kl. Id), Wiktor Kościelski  (kl. Id), Łukasz 

Bernecki (kl. Ib), Jakub Andrejuk (kl. Ib), Daniel Jasina (kl. Ib), Karol Gabrelski (k. Id), Sebastian 

Jaroszek (kl. Im), Patryk Małyska (kl. Im), Artur Żuk (kl. Ia). 

30 IV 2015. Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja 

W Zespole Szkół Górniczych odbył się apel poświęcony 

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Społeczność 

szkolna uczciła tak ważne wydarzenie w historii Polski, 

jakim było uchwalenie ustawy regulującej organizację 

władzy państwowej oraz prawa i obowiązki obywateli. 

Wspólnie z młodzieżą i nauczycielami 224. rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja świętował Kazimierz 

Radko, Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego. Dyrektor 

szkoły Arkadiusz Marucha nawiązując, do tak ważnej 

dla Polaków rocznicy przypomniał o ogromnej roli 

współpracy i zgody dla budowania przyszłości narodu. 

W swoim przemówieniu Sekretarz Powiatu również 

przypomniał o roli więzi społecznej w budowaniu wspólnej, lepszej Polski.  Historia Polski pokazuje, 

że na przestrzeni wieków, jako naród, potrafiliśmy się jednoczyć w siłę, powstawać ze zgliszczy, 

zapominać o urazach i wzajemnych, wyrządzonych sobie krzywdach. Konstytucja 3 maja jest więc 

swoistym pomnikiem współpracy i zjednoczenia narodu dla dobra państwa. 



Młodzież z klasy II d pod kierunkiem Sylwii Osoby i Leszka Kolanowskiego przygotowała z tej 

okazji krótki program,  który przypomniał trudne i skomplikowane dzieje Państwa Polskiego. 

Zgromadzonej młodzieży uświadomili, że aby człowiek wiedział, dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd 

przychodzi. Naród bez historii błądzi, jak człowiek bez pamięci. W trakcie apelu wyświetlone zostały 

fragmenty filmu „Animowana historia Polski”, które zostały opatrzone komentarzem wyjaśniającym 

prezentowane wydarzenia z dziejów naszego kraju. Najobszerniej ukazany został moment obejmujący 

uchwalenie Konstytucji 3 Maja. 

Na zakończenie Dyrektor zachęcał młodzież, aby włączyła się w obchody Święta Konstytucji 3 Maja 

i dała wyraz swojego patriotyzmu poprzez wywieszenie biało-czerwonej flagi. 

Apel przygotowali uczniowie klasy II d: Rafał Podgornow, Rafał Włodarczyk, Adrian Karasiński, 

Krystian Bronis, Mateusz Mroczek, Adrian Wróbel. 

3 V 2015. 224. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Łęczyńskie obchody 224. rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się o godz. 10.30 w 

kościele św. Marii Magdaleny od programu 

artystycznego przygotowanego przez uczniów Zespołu 

Szkół Nr 1 w Łęcznej. 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: 

Luiza Mydlak, Michał Kozik, Kamil Płaza, dyrektor Arkadiusz Marucha oraz Adam Matej. 

Po zakończonej Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się w pochodzie na Plac Tadeusza Kościuszki, 

gdzie obejrzeli program artystyczny w wykonaniu dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2, wysłuchali 

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

bohatera  narodowego. 

4 V 2015. Zakwitły kasztany, sezon maturalny rozpoczęty! 

4 maja 2015 r. uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w 

Polsce przystąpili do egzaminu dojrzałości. W pierwszych dniach 

będą zdawać język polski, matematykę oraz język angielski. Niemal 

do końca maja trwać będą egzaminy maturalne, przed uczniami są 

jeszcze egzaminy ustne i dodatkowe z wybranych przedmiotów. 

Pisemne egzaminy maturalne potrwają do 22 maja, natomiast ustne do 

29 maja. Przekazanie do szkół świadectw z wynikami egzaminów 

maturalnych odbędzie się 30 czerwca 2015 r. 

Ten rok jest nietypowy ponieważ absolwenci techników zdają 

egzamin według zasad obowiązujących w latach poprzednich. Z kolei 

licealiści przystępują do matury przygotowanej według nowej 

podstawy programowej. 

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej do egzaminu dojrzałości przystąpili uczniowie klas o 

specjalności: technik górnictwa podziemnego, technik przeróbki kopalin stałych, technik elektryk i po 

raz pierwszy technik mechanik. 

Wszystkim życzymy powodzenia! Szczególne życzenia kierujemy do dziewcząt, które jako jedne z 

pierwszych rozpoczęły naukę w ZSG, wybierając kierunek technika przeróbki kopalin stałych. 

Uwaga uczniowie i nauczyciele ZSG J 



8-15 V 2015. Z biblioteką cyfrową za pan brat! 

Z okazji Tygodnia Bibliotek (8-15 maja 2015 r.) nasza 

biblioteka przystąpiła do akcji Z biblioteką cyfrową za pan 

brat!, którą promuje Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Zarząd 

Okręgu SBP w Lublinie. W ramach akcji czytelnicy mieli 

darmowy, tygodniowy dostęp (8-15 maja b.r.) do całej oferty 

beletrystycznej na platformie IBUK Libra. 

Osoba, która chciała skorzystać z oferty, musiała założyć konto 

na stronie www.libra.ibuk.pl  podając adres e-mail i hasło. 

Następnie wpisywała otrzymany w szkolnej bibliotece kod, 

który automatycznie aktywował wybrane dziedziny. Od tego 

momentu mogła przeczytać dowolną książkę. 

IBUK Libra to wirtualna biblioteka, oferująca kilkanaście 

tysięcy publikacji specjalistycznych, naukowych, 

popularnonaukowych oraz beletrystycznych najlepszych 

polskich wydawców. Platforma jest dostępna 24h/ dobę, można 

z niej korzystać z dowolnego miejsca - za pomocą komputera, 

tabletu czy smartfona. 

11 V 2015. Młodzież ZSG na spotkaniu autorskim z Martą Fox  

Grupa dziewcząt z Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej uczestniczyła w spotkaniu autorskim z Martą 

Fox – poetką, powieściopisarką, felietonistką. 

Spotkanie zostało zorganizowane z okazji Tygodnia 

Bibliotek, obchodzonego pod hasłem „Wybieram 

bibliotekę” przez Dyskusyjny Klub Książki działający 

przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Łęcznej. 

Licznie przybyli młodzi czytelnicy mieli okazję 

poznać i porozmawiać z pisarką, będącą od 25. lat na 

rynku czytelniczym. Znaczna część jej dorobku 

literackiego porusza trudne tematy wieku dorastania. 

Powieści Pani Marty Fox wprowadzają w świat 

wrażliwej młodzieży tęskniącej za przyjaźnią, akceptacją i miłością. 

Pisarka ze swobodą i poczuciem humoru opowiadała o swojej twórczości i życiu osobistym. Zanim 

wkroczyła na drogę pisarską pracowała jako nauczycielka języka polskiego, bibliotekarz, dziennikarz. 

Podkreśliła, że pisarstwo jest ciekawym sposobem na życie, ale również wymaga dużego 

zdyscyplinowania, wyobraźni, wiedzy, a przede wszystkim otwartości. -  Tematy jak pieniądze, leżą 

na ulicy. Trzeba umieć przyglądać się i przysłuchiwać. Autorka ma już pomysły na kolejne powieści, 

bohaterem jednej z nich będzie  śpiewający aktor i jego fanka.   

Do tej pory Marta Fox wydała ponad 40 książek. Jedną z nich pt.  „Agaton – Gagaton” napisała dla 

córki Agaty, aby zachęcić ją do czytania, a „Przybij piątkę!” z myślą o wnukach. Pisarka w swojej 

twórczości stara się nie znudzić młodego czytelnika przyjmuje styl blogersko – pamiętnikarski, w tej 

formie wydane są powieści „Iza Anoreczka” i „Iza Buntowniczka”. W swojej najnowszej książce 

„Zakochaj się mamo” sięgnęła po coraz rzadziej stosowaną formę – listy. Pokazuje młodemu 

pokoleniu, że ta zanikająca sztuka pisania do drugiej osoby może niekiedy zdziałać cuda. 

Podczas spotkania autorka zaintrygowała słuchaczy swoim literackim światem. Przybyli mieli 

możliwość nabycia książki i uzyskania pamiątkowego autografu. 

http://www.libra.ibuk.pl/


Biblioteka ZSG w Łęcznej wzbogaciła swój księgozbiór o pięć powieści Marty Fox, w których 

znalazły się specjalne dedykacje dla czytelników biblioteki szkolnej. Uczestniczki spotkania: Renata 

Gwiazda, Weronika Jasińska, Natalia Podleśna, Magdalena Sawicka, Aleksandra Stopa, Natalia 

Wachnik, Andżelika Kister i Ewelina Szafranek na zakończenie zrobiły sobie wspólne zdjęcie z 

przeuroczą pisarką. 

11 V 2015. Liberum Veto na Festiwalu 

Najciekawszych Widowisk Teatralnych 

W dniach 8 i 11 maja 2015 r. w Wojewódzkim Ośrodku 

Kultury w Lublinie odbył przegląd teatrów dziecięcych i 

młodzieżowych. Pierwszego dnia wystąpiły grupy dziecięce 

(23), w poniedziałek zaprezentowały się grupy młodzieżowe 

(13).  

W tym roku na deskach WOK Grupa Teatralna „Liberum 

Veto” z Zespołu szkół Górniczych w Łęcznej zaprezentowała 

spektakl „Akordeon”. Mimo, że tym razem młodzież nie 

została nagrodzona to jednak jury zwróciło uwagę na 

ciekawą, lekką konwencję przedstawienia. Spektakt obejrzał 

także dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha, który pogratulował młodym artystom scenicznej odwagi i 

ciekawego scenariusza.  

Młodych artystów oceniali: Mieczysław Wojtas – przewodniczący, założyciel, kierownik artystyczny i 

reżyser Teatru Panopticum działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury „Po Akacją” w Lublinie. 

Urszula Brytan-Golejewska – Aktorka związana artystycznie przez wiele lat z Teatrem Scena 6, 

instruktor teatralny kategorii I; współzałożycielka Fundacji Sztuki im. Brunona Schulza. Mateusz 

Kaliński – aktor Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie. 

Mamy nadzieję, że tę ciekawą sztukę młodzież zaprezentuje również w szkole. 

13 V 2015. Przyjdź do Źródła – Rekolekcje dla spragnionych 

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyło się 

spotkanie ewangelizacyjne zachęcające do udziału w 

rekolekcjach, które prowadzone będą we wszystkich 

parafiach w Archidiecezji Lubelskiej w ramach projektu 

Źródło. 

Do udziału w rekolekcjach zachęcali świeccy 

ewangelizatorzy wraz z ks. Michałem Zybałą, 

koordynatorem do spraw Nowej Ewangelizacji w 

Archidiecezji Lubelskiej: Anna z Kaliszan ze wspólnoty 

Ognisko Światła i Miłości, Magda z Lublina, studentka 

pedagogiki specjalnej, Ewelina mieszkanka Lublina, 

studentka psychologii, Katarzyna z Ciechanek, studentka animacji kultury, Kamil z Łęcznej, student 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Przyjechaliśmy do Was ponieważ w Łęcznej i okolicach w najbliższym czasie będą odbywały się 

rekolekcje ewangelizacyjne. Jesteśmy, aby Was na te rekolekcje zaprosić. Chcemy opowiedzieć Wam 

jak słowo Boże zmieniło nasze życie. Mamy nadzieję, że to może być czas kiedy i Ty doświadczysz 

Bożej miłości – mówił ks. Michał. 

Spotkanie rozpoczęło się pieśnią do Ducha Świętego, w którą każdy mógł się włączyć. Następnie 

uczniowie próbowali odpowiedzieć na pytanie: Co sprawia, że życie jest wyjątkowe? A później 

obejrzeli jak na to pytanie w sondzie ulicznej odpowiadali inni młodzi ludzie. Do chwili refleksji nad 

źródłem naszej wiary, która daje życie wieczne zachęcała scenka przedstawiona przez gości. 



Ukazywała ona pragnienie Jezusa Chrystusa,  który chce do każdego z nas dotrzeć, ale my często 

pozostajemy głusi, wpatrzeni we własne potrzeby.  Ludzie najczęściej stają się bardziej otwarci na 

głos Jezusa w sytuacji cierpienia, zachęty innej osoby lub też, gdy sami próbują otworzyć się na głos 

Boży. 

Na zakończenie swoim świadectwem życia podzielił się Kamil z Łęcznej. 

Zwieńczeniem spotkanie było wspólne śpiewanie wezwania: Panie Jezu przyjdź. Młodzież nagrodziła 

grupę ewangelizatorów gromkimi brawami. 

14 V 2015. Młodzież ZSG czyta przedszkolakom  

W ramach Tygodnia Bibliotek członkowie Koła 

Bibliotecznego z Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej odwiedzili dzieci z Przedszkola Publicznego 

Nr 3. Celem wizyty było  czytanie bajek 

najmłodszym. 

Młodzież bardzo serdecznie przywitała pani 

Dyrektor Ewa Góźdź oraz pani Barbara Kawińska, 

wychowawczyni grupy pięciolatków. W spotkaniu z 

przedszkolakami wzięli udział: Klaudia Chwil, 

Angelika Chojecka, Mateusz Mroczek i Wojciech 

Niećko. Wcielili się oni w bohaterów bajki 

„Straszny potwór”, którą przeczytali z podziałem na role. Dzieci z dużym zainteresowaniem 

wysłuchały opowieści i domagały się kolejnych, co jak zauważyła wychowawczyni było 

niecodzienne. Przeczytane więc zostały: „Szewczyk Dratewka”, „Waligóra i Wyrwidąb” oraz „O 

królewnie czarodziejce” -  na specjalną prośbę dziewczynek. 

Następnie przedszkolaki zaprosiły starszych kolegów do wspólnej zabawy. Młodzież przypomniała 

sobie zabawę „Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy” i nauczyła nowych: „Figurki marmurki”, 

„Kamyczek”, „Czarny but” i „Cichy motylek”. Uczniowie i przedszkolaki tak się dobrze bawili, aż 

było żal się rozstawać. 

Członkowie Koła Bibliotecznego planują kolejne spotkania z najmłodszymi, jak stwierdzili 

przyjemnie jest czytać takim wdzięcznym słuchaczom.  

21 V 2015. Czytania przedszkolakom ciąg dalszy 

Uczniowie technikum po raz drugi odwiedzili 

dzieciaki w Przedszkolu NR 3 w Łęcznej, aby 

poczytać bajki.  

Tym razem z wizytą wybrali się: Magdalena Bodzak, 

Angelika Chojecka, Dawid Brzozowski, Michał Kozik 

i Mateusz Mroczek. Czekała na nich grupa 

czterolatków, ale kiedy o obecności niecodziennych 

gości dowiedziały się inne grupy też chciały 

uczestniczyć w spotkaniu. W bardzo krótkim czasie 

sala wypełniła się dziećmi z całego przedszkola. 

Przedszkolaki wysłuchały wierszy Juliana Tuwima i 

Jana Brzechwy: „Tańcowała igła z nitką”, „Idzie Grześ”, „Żuk”, „Bambo”, „Abecadło”, „Ślimak”, 

„Zoo”, „Warzywa” i wiele innych. Na koniec dzieci wraz z wychowawczyniami serdecznie 

podziękowały za piękne czytanie i mile spędzony czas. 

Młodzież z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej została zaproszona do dalszej współpracy. 

11 VI 2015. Umowa o współpracy między Politechniką Lubelską a ZSG  



Rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab.  inż. Piotr 

Kacejko oraz dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej Arkadiusz Marucha podpisali umowę o 

współpracy, której celem jest popularyzacja nauki wśród 

młodzieży i środowisk nauczycielskich, budowanie 

związków między edukacją na poziomie szkolnym i 

akademickim oraz wspieranie inicjatyw zachęcających 

młodzież do kształcenia w dyscyplinach nauk ścisłych i 

technicznych. 

W uroczystości podpisania współpracy udział wzięli uczniowie ZSG – Rafał Podgornow i Rafał 

Włodarczyk z kl. II Technikum Elektrycznego wraz z Sylwią Osobą, nauczycielką przedmiotów 

zawodowych. Uczniowie zwiedzili nowy budynek Centrum Innowacji i Zaawansowanych 

Technologii, gdzie znajdują się 33 wysoko wyspecjalizowane laboratoria i pracownie badawcze, 

wyposażane w najnowocześniejszy sprzęt. Następnie wzięli udział w konferencji prasowej 

zorganizowanej w Rektoracie uczelni. 

Uczniowie ZSG będą mieli możliwość uczestniczenia w   wybranych wykładach i laboratoriach m.in. 

z fizyki i informatyki, będą także uczestniczyć w pracach studenckich kół naukowych, mają również 

zapewniony dostęp do księgozbioru uczelni. Planuje się wspólną organizację konferencji i sesji 

naukowych oraz wycieczek edukacyjnych. Najzdolniejsi uczniowie mają zostać otoczeni opieką 

merytoryczną przez pracowników uczelni. 

26 VI 2015. Zakończenie roku szkolnego w ZSG 

Wreszcie nadszedł długo oczekiwany koniec roku 

szkolnego. Przed młodzieżą czas odpoczynku od 

książek, zeszytów, ławki szkolnej, dzwonka, porannego 

wstawania. 

Uroczystość kończąca rok szkolny 2014/2015 w 

Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej poprzedzona 

została Mszą św. sprawowaną w kościele św. Barbary. 

Tradycyjnie uroczystość zakończenia roku szkolnego 

zaszczycił przedstawiciel organu prowadzącego szkołę. 

Dariusz Kowalski Wicestarosta Łęczyński zwracając 

się do młodzieży i nauczycieli życzył, aby te wakacje były spełnieniem ich marzeń. Renata Okoń 

Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców podziękowała nauczycielom za całoroczny trud włożony w 

kształcenie młodzieży. 

Natomiast Dyrektor szkoły Arkadiusz Marucha wspomniał najważniejsze wydarzenia z minionego 

roku szkolnego: uruchomienie ośrodka egzaminacyjnego i warsztatów górniczych na Pasterniku, 

sukcesy sportowe i przedmiotowe, podpisanie umów patronackich z UMCS i Politechniką Lubelską, 

otrzymanie po raz trzeci z rzędu tytułu Szkoła Innowacji. Podziękował wszystkim za dotychczasowy 

wysiłek i efektywne działania i zachęcał do zdrowego i aktywnego spędzenia wakacji. 

Jak powiedział Stefan Żeromski: Nauka jest jak niezmierne morze... Im więcej jej pijesz, tym bardziej 

jesteś spragniony. Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz. Ucz się tylko, co jest sił w tobie, żeby jej 

zakosztować. Z tego niezmierzonego źródła w minionym roku szkolnym szczególnie obficie czerpali 

niektórzy spośród uczniów. Pięciu najlepszych zostało nagrodzonych smartfonami ufundowanymi 

przez Radę Rodziców. 

Byli to: 

1. Patryk Olszewski z klasy 2d 

2. Rafał Podgornow z klasy 2d 



3. Mateusz Pytka z klasy 1d 

4. Szymon Osieleniec z klasy 1a 

5. Jakub Okoń z klasy 1d 

Uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 4.0 i powyżej, otrzymali stypendium ufundowane przez 

Starostwo Powiatowe. 

Byli to: Wojciech Niećko z klasy 2m, Magdalena Bodzak z klasy 3c, Marek Szelepusta z klasy 2d, 

Rafał Włodarczyk z klasy 2d, Łucja Grabczak z klasy 1c, Aleksandra Krzysztoń z klasy 3c, Michał 

Marcinek z klasy 2d, Natalia Wachnik z klasy 1c, Piotr Szalast z klasy 2d, Adrian Winiarczyk z klasy 

2a, Luiza Mydlak z klasy 2c, Paweł Kot z klasy 2d, Radosław Świder z klasy 3a, Hubert Lipko z klasy 

1b, Anna Przybylska z klasy 2c, Żaneta Semeniuk z klasy 2c, Emil Basiakowski z klasy 3d, 

Przemysław Blicharz z klasy 2a, Mateusz Dobosz z klasy 2a, Mateusz Mroczek z klasy 2d, Damian 

Mrozik z klasy 3b. 

Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy w tym roku szkolnym odnosili sukcesy sportowe i 

godnie reprezentowali szkołę w turniejach sportowych. Docenione zostały także osoby, które w ciągu 

roku nie opuściły ani jednej godziny nauki. 

Na zakończenie wszyscy obejrzeli film pokazujący jak miniony rok szkolny wpisał się w pamięci 

uczniów. Specjalnie na ten dzień przygotowali go uczniowie z Koła Dziennikarsko -Fotograficznego. 

Uroczystość została wzbogacona piosenkami: „Radość najpiękniejszych lat” z repertuaru Anny Jantar 

oraz „Rather Be” z repertuaru Clean Bandit, pięknie wykonanymi przez Klaudię Nejman z klasy 2c. 

Następnie uczniowie udali się na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami klas, aby 

otrzymać zasłużone świadectwa. 

12 VII 2015. Międzynarodowa konferencja naukowa w ZSG w Łęcznej  

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła 

się Międzynarodowa konferencja naukowa pt. 

„Kultura bez granic” poświęcona metodyce 

nauczania języków obcych.  

Uczestnikami spotkania byli nauczyciele oraz 

pracownicy naukowi należący do Między-

narodowego Stowarzyszenia Nauczycieli (ITA 

– ang. International Teachers Assosation). W 

tym dniu ZSG odwiedzili goście z Jakucka, 

Sankt-Petersburga, Białorusi, Danii, Wielkiej 

Brytanii, Bułgarii, Władywostoku. Zaproszenie 

przyjęli również nauczyciele języka rosyjskiego z pobliskich szkół.  

Patronat honorowy nad konferencją objął Starosta Łęczyński i Instytut Filologii Słowiańskiej 

UMCS w Lublinie, który reprezentowały dr Małgorzata Ułanek z Zakładu Literatury i 

Kultury Rosyjskiej XX-XXI wieku oraz doktorantka mgr Małgorzata Kulikowska. 

Pracownicy naukowi z Instytutu Filologii Słowiańskiej odwiedzają ZSG w Łęcznej oraz 

uczestniczą w różnych przedsięwzięciach dotyczących nauczania języka rosyjskiego w 

ramach umowy patronackiej zawartej w listopadzie 2014 roku. 

Spotkanie otworzył dyrektor ZSG mgr Arkadiusz Marucha, który przybliżył gościom 

specyfikę szkoły, charakter kształcenia w zawodzie technik górnictwa podziemnego, technik 

elektryk, technik mechanik oraz technik przeróbki kopalin stałych. Następnie organizator 

spotkania, nauczyciel języka rosyjskiego mgr Daniel Zagrodnik, podziękował za gościom za 

przybycie i chęć uczestnictwa w tym międzynarodowym spotkaniu. Przedstawił również cel 



obrad i tematykę spotkania. Wszyscy uczestnicy komunikowali się w języku rosyjskim i 

angielskim. Sekcji w języku rosyjskim przewodniczył Daniel Zagrodnik, natomiast w języku 

angielskim Katarzyna Zalewska, nauczycielka języka angielskiego. 

Podczas spotkania referenci zza granicy przedstawili interesujące prezentacje multimedialne 

dotyczące metodyki nauczania języków obcych oraz kultury krajów, z których przybyli. 

Owocne obrady trwały do godzin popołudniowych. Po przerwie obiadowej wszyscy 

uczestnicy otrzymali certyfikaty z rąk Przewodniczącej Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Nauczycieli prof. Mariny Azarenkovej (Sankt-Petersburg, Rosja). Następnie dyrektor ZSG 

mgr Arkadiusz Marucha wręczył zaświadczenia poświadczające udział w konferencji 

naukowej. Organizator spotkania Daniel Zagrodnik zachęcał do kontynuowania wspólnych 

spotkań, które „rozwijają świadomość językową, pozwalają podnosić swoje kompetencje oraz 

kwalifikacje zawodowe”. 

Podczas pięciodniowego pobytu w Polsce na gości czekały atrakcje turystyczne 

przygotowane przez Daniela Zagrodnika. Przebywając na terenie województwa lubelskiego 

siedemnastoosobowa grupa zwiedziła Zamek Lubelski oraz Muzeum na Majdanku. 

Warto nadmienić, iż spotkanie w ZSG w Łęcznej pozwoliło nie tylko wymienić poglądy 

dotyczące metodyki nauczania języka rosyjskiego i angielskiego, lecz był to świetny czas 

wymiany międzykulturowego słowa.  

Organizatorem spotkania był mgr Daniel Zagrodnik, nauczyciel języka rosyjskiego. 


