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30 VIII 2015. ZSG na obchodach Święta Plonów 

Na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach 

odbyły się tradycyjne obchody Święta Plonów.  

Jak co roku imprezie towarzyszyły liczne stoiska 

promocyjne wśród których swoją ofertę edukacyjną 

prezentował Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Do podjęcia nauki w zawodach: górnik, elektryk i 

mechanik zachęcali uczniowie wraz z dyrekcją. 

Uroczystość rozpoczęła się barwnym korowodem, w 

którym przy  dźwiękach Orkiestry Górniczej szły poczty sztandarowe, delegacje gminne z 

dożynkowymi chlebami i wieńcami. 

W intencji rolników sprawowana była Msza św., po której uczestnicy uroczystości podzielili 

się chlebem z tegorocznych zbóż. 

Obchody Święta Plonów połączone były z występami artystycznymi, pokazami akrobacji 

rowerowych, wyborami Miss Dożynek, jarmarkiem rękodzieła ludowego i konkursami 

przygotowywanych przez organizatorów dożynek – Powiat Łęczyński i Gminę Spiczyn. 

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej podczas Dożynek reprezentowali: Dyrektor Arkadiusz 

Marucha, nauczyciele: Marzena Olędzka, Marzena Szypulska oraz uczniowie: Martyna 

Hryciuk, Dawid Kłoda, Wojciech Niećko. 

1 IX 2015. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie 

znamy 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole 

Szkół Górniczych w Łęcznej poprzedziła Msza św. 

sprawowana w parafii św. Barbary w Łęcznej o 

godz. 10.00. Mszę św. w intencji uczniów, 

nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej, Zespołu Szkół im. K.K. 

Jagiellończyka i I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Jana Zamoyskiego w Łęcznej sprawowali ks. 

Marcin Pyda oraz ks. Paweł Turowski. Następnie o godz. 11.00 w budynku szkoły odbyła się 

uroczysta akademia, którą zaszczycił swoją obecnością Kazimierz Radko, sekretarz Powiatu 

Łęczyńskiego. Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha powitał wszystkich zebranych, przedstawił 

nowych pracowników, którzy rozpoczęli w tym roku pracę w szkole górniczej: Celinę 

Michalską oraz ks. Pawła Kotowskiego i ks. Marcina Pydę. 

Następnie Dyrektor powiedział: - Inauguracja nowego roku szkolnego to czas, kiedy po 

wakacyjnym odpoczynku z nadzieją spoglądamy w przyszłość. Tworzymy nowe plany i 

wyznaczamy drogę na najbliższy rok, z przekonaniem, że wszystkie te zamierzenia mogą być 

zrealizowane. Pragnę na nadchodzący rok szkolny przekazać wszystkim nauczycielom i 

pracownikom szkoły wyrazy szacunku i uznania za trud w kształceniu młodzieży oraz 

życzenia, by ten okres obfitował w owoce najwspanialsze: mądrość i wdzięczność uczniów i 

słuchaczy. Szczególne życzenia Dyrektor skierował do uczniów: - Niech nowy rok szkolny 

przyniesie Wam same sukcesy, a nauka na zawsze będzie źródłem przyjemności i satysfakcji. 
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Wszystkim, którzy po raz pierwszy przekroczyli dzisiaj szkolne mury życzę, by ich udziałem 

stały się wyłącznie pozytywne doświadczenia, a pobyt w szkole wiązał się z przyjemnością 

zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań oraz był czasem radosnego przebywania w 

gronie rówieśników. 

Podziękowania skierował także do władz Powiatu Łęczyńskiego za wysiłek organizacyjny 

oraz działania wspierające działania Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego zwracając się do młodzieży powiedział: – Rozpoczyna się 

dziesięć miesięcy ciężkiej pracy. Obrazuje to znajdująca się tutaj tablica z wymownymi 

symbolami, otwartą książką – źródłem wiedzy i uśmiechniętą twarzą, wyrażającą zadowolenie 

zarówno ucznia jak i nauczyciela. Jest to tablica, na której będziecie zapisywać historię tego 

roku szkolnego, aż do końca czerwca dwa tysiące szesnastego roku. W imieniu Pana Starosty 

Romana Cholewy, którego reprezentuję i swoim własnym, życzę, aby ten rok szkolny przyniósł 

dobre owoce, które wypracujecie wspólnie. Wszystkiego najlepszego na ten rok. 

Modlitwę za pomyślność w nowym roku szkolnym i Bożą opiekę poprowadził ks. Paweł. 

- Dzień pierwszego września to radosne spotkanie z koleżankami i kolegami, po wakacyjnym 

wypoczynku, ale przede wszystkim jest to niezwykły dzień i wielkie przeżycie dla nowo 

przyjętych uczniów – powiedzieli uczniowie rozpoczynając szkolną akademię. Zwracając się 

do uczniów klas pierwszych stwierdzili: - Pamiętajcie, że nie taki diabeł straszny, jak go 

malują i że każdy z nas był kiedyś w pierwszej klasie. Początki na pewno nie będą łatwe, ale 

wierzymy, że nasza szkoła stanie się Waszą szkołą, a nauka w niej niech będzie dla Was 

owocna i przyjemna. 

Z kolei do nauczycieli mówili: - Pamiętajcie, że uczeń to też człowiek i wiele różnych 

niesprzyjających okoliczności sprawia, że czasem nie ma on pracy domowej, nie jest 

przygotowany tak dobrze jak zwykle lub po prostu nie mógł przyjść do szkoły na ważny 

sprawdzian. Przy odrobinie Waszej wyrozumiałości i naszej chęci do nauki, ten nowy rok 

szkolny na pewno będzie dla nas wszystkich udany. 

- Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, ważnych jest kilka tych chwil, tych na które 

czekamy – piosenką z repertuaru Marka Grechuty zakończyła się szkolna uroczystość. 

Zaśpiewała ją Klaudia Nejman przy akompaniamencie Łucji Grabczak i spontanicznie 

ukonstytuowanego chórku męskiego. Następnie młodzież udała się na pierwsze w tym roku 

spotkanie z wychowawcami. 

Część artystyczna przygotowana został przez uczniów pod kierunkiem Janiny Sobali i Zofii 

Jarosiewicz. 

8 IX 2015. Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa 

Grupa uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

wraz z Dyrektorem Arkadiuszem Maruchą i 

bibliotekarzem Ewą Szymanek wzięła udział w akcji 

Narodowego Czytania „Lalki” Bolesława Prusa. Do 

wspólnego czytania wybranych fragmentów powieści 

zaprosiła Jadwiga Marczewska Dyrektor Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Łęcznej. 

W ogólnopolską akcję propagującą czytanie literatury polskiej włączyli się: Roman Cholewa 

Starosta Łęczyński, Teodor Kosiarski Burmistrz Łęcznej, Kazimierz Radko Sekretarz Powiatu 

Łęczyńskiego, Jan Baczyński vel Mróz Przewodniczący Rady Powiatu, Elżbieta Brodzik 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Grażyna Maksymiuk Kierownik 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lek-Med.-2” w Łęcznej, Adam Niwiński, radny 

Powiatu Łęczyńskiego, dyrektorzy szkół Powiatu Łęczyńskiego, nauczyciele, bibliotekarze 

oraz uczniowie. 



Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem "Stanisław Wokulski wczoraj i dziś". Na 

początek uczestnicy  spotkania zapoznali się z biografią Bolesława Prusa, którą przybliżyli: 

Roman Cholewa i Kazimierz Radko. 

Następnie zgromadzeni goście przypomnieli sobie postać głównego bohatera powieści i jej 

dynamizm wysłuchując fragmentów powieści opisujących Stanisława Wokulskiego w 

różnych etapach jego życia. Odczytali je kolejno zaproszeni goście oraz wybrani uczniowie. 

Przedstawione fragmenty powieści opatrzone były komentarzem prowadzącej spotkanie 

Jadwigi Marczewskiej. 

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

przyniosły ze sobą egzemplarz „Lalki” mogły zdobyć pamiątkową pieczęć z logo 

Narodowego Czytania. Natomiast uczniowie, którzy czytali fragmenty „Lalki” otrzymali po 

egzemplarzu powieści Bolesława Prusa. 

Prezydent Bronisław Komorowski, zapowiadając w 2014 r. Narodowe Czytanie „Lalki” 

powiedział: „Ta nowoczesna, europejska powieść z jednej strony ukazuje polską waleczność, 

nasz romantyczny patriotyzm, z drugiej – codzienne, pozytywistyczne budowanie własnej 

pozycji ekonomicznej czy intelektualnej, oparte na przedsiębiorczości i zaradności. Myślę, że 

to doskonała książka nie tylko na dzisiejsze czasy. Stanisław Wokulski, Ignacy Rzecki, 

Izabela Łęcka, Julian Ochocki tworzą galerię niezapomnianych bohaterów, pochodzących z 

tej samej polskiej opowieści, co Jacek Soplica, Cześnik czy Kmicic. Warto dostrzec ich 

wszystkich jako żywych ludzi, którzy mają nam coś ważnego do powiedzenia o sobie, o 

czasach, w których przyszło im żyć, ale i o nas samych – 

współczesnych Polakach.” 

15-16 IX 2015. Salon Maturzystów 2015 

Salon Maturzystów to największa w Polsce kampania 

informacyjna dotycząca matury organizowana przez Fundację 

Edukacyjną "Perspektywy". Początek roku szkolnego to dla 

maturzystów czas na podejmowanie decyzji dotyczących 

wyboru przedmiotów, które będą zdawać podczas majowych 

egzaminów, 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 15-16 września 2015 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

odbyła się IX edycja Salonu Maturzystów Perspektywy 2015. Tradycyjnie uczniowie klas 

maturalnych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wzięli udział w wykładach ekspertów Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. 

Zebranych w Auli Centrum Kongresowego maturzystów powitał Komisarz Salonu Maturzystów 

Andrzej Fornal, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz, Dyrektor OKE w Krakowie Lech 

Gawryłow. 

Krzysztof Babisz, zwracając się do maturzystów zachęcał ich do uczciwego uczenia się i uczciwego 

podchodzenia do egzaminów "Rzetelne, samodzielne wykonywanie poleceń egzaminacyjnych jest 

miarą prawdziwej dojrzałości, jest wyrazem odpowiedzialności za przyszłe kompetencje. Nie 

zmarnujcie czasu przed maturą". 

Natomiast Lech Gawryłow przypomniał o ważnej dla maturzystów dacie –  30 września "To nie tyle 

ważna procedura, ile znakomity moment na przemyślenie, co chcecie w życiu osiągnąć i jak 

zaplanować proces edukacji poprzez wybór najlepszej strategii maturalnej". 



Tegoroczni maturzyści ZSG wzięli udział w inauguracji Lubelskiego Salonu Maturzystów oraz 

wykładzie  „Przede wszystkim myśl - jak zdać dobrze egzamin maturalny z matematyki”, który 

wygłosił Piotr Ludwikowski. Następnie wysłuchali wykładu Teresy Bulskiej „Jak osiągnąć wysoki 

wynik na maturze z języka polskiego”. Poznali ogólne informacje 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 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. 

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

prezentującymi oferty uczelni wyższych oraz najnowszym ogólnopolskim Informatorem dla 

Maturzystów 2016. 

21 IX 2015. 76. rocznica bitwy o most lubelski 

W poniedziałek odbyła się uroczystość upamiętniająca 76. 

rocznicę bitwy o most lubelski w Łęcznej. Na zaproszenie 

Burmistrza Łęcznej Teodora Kosiarskiego w obchodach 

udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, 

instytucji, zakładów pracy, szkół i przedszkoli. Uczniowie 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej zaciągnęli honorową 

wartę przy pomniku ku czci Łęczyńskich bohaterów 

września. 

Burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski podziękował wszystkim zebranym za zaangażowanie w 

uczczenie tej lokalnej rocznicy. Podkreślił rolę Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej i kół 

regionalistów, bo dzięki nim możliwe jest kultywowanie pamięci o lokalnych bohaterach, do których 

również należą obrońcy mostu na Wieprzu w Łęcznej. W intencji obrońców oraz wszystkich 

poległych w obronie Ojczyzny odmówiono modlitwę, którą poprowadził ks. Józef Włoszek z parafii 

św. Barbary w Łęcznej. Zwrócił on również uwagę, że dzisiaj możemy cieszyć się pokojem, ale 

jednocześnie musimy pamiętać, że nie jest on nam dany na zawsze, czego przykładem są wydarzenia 

za wschodnią granicą Polski.  

Następnie Tomasz Gładosz odczytał Apel Poległych. Uroczyste obchody uświetniły krótką częścią 

artystyczną dzieci z Przedszkola Nr 3 w Łęcznej. 

Tradycyjnie przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, szkół i przedszkoli złożyli wiązanki  

oraz zapalili znicze przed pomnikiem ku czci walczących o most lubelski w Łęcznej. Wśród 

składających kwiaty była również delegacja Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, dyrektor Arkadiusz 

Marucha, Ewa Szymanek oraz uczniowie Radosław Brunecki, Michał Jaszuk, Radosław Kisiel, 

Łukasz Wiechnik. 

20 września 1939 r. rozegrała się nad Wieprzem jedna z bitew kampanii wrześniowej, która pokazała 

nie tylko ducha bojowego polskich żołnierzy, ale też determinację mieszkańców Łęcznej. Wsparli oni 

100. osobowy oddział polskiego wojska, z którym wspólnie stoczyli zwycięski bój z hitlerowskim 

najeźdźcą. 

24 IX 2015. Integracja pierwszaków 

Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej mieli okazję do integracji podczas wspólnego 

spaceru po Łęcznej, zakończonego ogniskiem i 



pieczeniem kiełbasek. Towarzyszyli im wychowawcy: Magdalena Proć, Adam Matej i Łukasz 

Pieczyński.  

W trakcie spaceru młodzież przeszła al. Matki Boskiej Fatimskiej, przy której znajduje się Kościół św. 

Józefa Opiekuna Rodzin oraz pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki, przypominający najważniejsze 

momenty w historii Polski. Następnie uczniowie przeszli do Parku Trzeciego Tysiąclecia, w którym 

znajduje się pomnik św. Jana Pawła II. Kontynuując spacer młodzież przeszła pod Synagogę, na 

Rynek Drugi oraz Plac Kościuszki. Zanim uczniowie dotarli do celu wyprawy, gdzie czekało na nich 

rozpalone ognisko,  zatrzymali się przy Stadionie Górnika Łęczna.  W trakcie pieszej wycieczki o 

odwiedzanych miejscach oraz historii Łęcznej opowiadał uczniom Adam Matej nauczyciel 

wychowania fizycznego.   

Kulminacją spotkania integracyjnego było ognisko i pieczenie kiełbasek na terenie przylegającym do 

warsztatów szkolnych na Pasterniku. Zanim jednak uczniowie się posilili, Henryk Harmasz, 

nauczyciel przedmiotów zawodowych oprowadził ich po obiekcie, gdzie odbywają się zajęcia 

praktyczne. Szkolni dżentelmeni zadbali o koleżanki i upiekli im kiełbaski, co było bardzo miłym 

gestem z ich strony. Krótki odpoczynek oraz posiłek był dobrą okazją do lepszego poznania się 

uczniów i wychowawców.  

30 IX 2015. Kajakowa przygoda 

W piękne, środowe przedpołudnie 30 września 2015 

roku uczniowie klasy II c Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej wraz z panią wicedyrektor Marią Jarmuł-

Snopek oraz wychowawcą Januszem Mieczkowskim, 

rozpoczęli swoją przygodę z kajakami.  

Już w autokarze wszyscy poczuli się jak przed wyprawą 

pełną przygód i wyzwań, zwłaszcza, że dla niektórych 

była to pierwsza styczność z tym środkiem transportu. 

Kajakową przygodę uczniowie rozpoczęli w miejscowości Obrocz, która jest w bezpośrednim 

sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Trasa ta okazała się bardzo łatwa, malownicza, z 

licznymi meandrami (zakrętami) oraz wąskim i płytkim korytem o leniwym nurcie. Po pokonaniu 

siedmiokilometrowego odcinka i dotarciu do Zalewu „Rudka” w Zwierzyńcu,  okazało się, że aby 

płynąć dalej uczniowie muszą przenieść kajaki przez śluzę obok elektrowni. Wszyscy poradzili sobie 

świetnie z tak trudnym zadaniem i mogli kontynuować spływ. Przed młodzieżą był drugi etap, trasa  

Zalew „Rudka” – miejscowość Bagno, o długości 4 km.  

Cała trasa była bardzo ciekawa, w wodzie znajdowały się liczne przeszkody w postaci zwalonych 

drzew czy wystających pni, między którymi należało sprawnie manewrować. Każda osada 

kajakowa musiała się zgrać dobrze, aby wspólnie kombinować jak skutecznie pokonać kolejną 

przeszkodę. Niekiedy zdarzyło się, że kajak wbił się w przybrzeżne trzciny lub inny pojazd pływający. 

Takie zdarzenia powodowały, że wszyscy byli pozytywnie rozgrzani emocjami, a każda kolejna 

przeszkoda czy ostry zakręt dodawały energii, aby płynąć dalej. 

Na zakończenie wyprawy, wszyscy chętnie zjedli pieczone przy ognisku kiełbaski. Zmęczeni, 

posileni, ale szczęśliwi i spragnieni kolejnych przygód wrócili późnym 

popołudniem do Łęcznej. 

25 IX 2015. Sezon sportowy w ZSG rozpoczęty  

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej wspiera wszelkie formy aktywiści 

fizycznej uczniów oraz zachęca do udziału w rożnego typu sportowych 

imprezach. 

W piątek 25 września 2015 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona 

Bolivara w Milejowie odbył się XV bieg patrona szkoły pod hasłem 



„Od przedszkola do seniora”. ZSG w Łęcznej reprezentowali Kacper Grzegorczyk kl. 1m, Piotr 

Lipczak kl. 2d, Eryk Powałka kl. 2m, Paweł Stachal kl. 4d. 

Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Starosta Łęczyński. Wśród 217 uczestników znaleźli się 

zarówno najmłodsi sportsmeni, jak i „nieco” starsi - seniorzy. Pomimo typowo jesiennej pogody 

uczestnicy byli  pełni energii i radosnych emocji. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wszystkie 

trzy miejsca na podium zajęli uczniowie ZSG. 

I. Kacper Grzegorczyk 

II. Piotr Lipczak  

III. Paweł Stachal  

Puchary oraz dyplomy zwycięzcom wręczyli Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego - Kazimierz Radko oraz 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 - Dariusz Szafranek.  

W dniu 1 października 2015 r. w Cycowie odbyły Mistrzostwa Rejonu w Sztafetowych Biegach 

Przełajowych dla chłopców i dziewcząt. Powiat Łęczyński reprezentowała 10. osobowa drużyna 

z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej: Kacper Grzegorczyk kl. 1m, Mateusz Grzesiuk kl. 4d, 

Michał Krzyżanowski kl. 1m, Piotr Lipczak kl. 2d, Marcin Nowaczek kl. 4b, Krystian Pilipczuk kl. 

4b, Eryk Powałka kl. 2m, Michał Rębisz kl. 4b, Łukasz Skoczylas kl. 4d, Paweł Stachal kl. 4d. W 

rywalizacji sportowej nasi uczniowie walczyli dzielnie do samego końca, ale ostatecznie nie stanęli na 

podium.  

Sportowcom reprezentującym Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej gratulujemy doskonałej formy. Do 

udziału w zawodach uczniów przygotował Januszowi Mieczkowski, nauczyciel wychowania 

fizycznego.  

9 X 2015. X Forum Trzeźwości 

W Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęcznej 

odbyło się X Forum Trzeźwości pt. „Trzeźwość daje mi 

godność”,  zorganizowane przez Regionalne Centrum 

Trzeźwości  „Maksymilian” w Łęcznej. Patronat nad 

Forum objęli: Dyrektor Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Burmistrz 

Miasta Łęczna oraz Starosta Łęczyński. 

W spotkaniu wzięli udział: Starosta Łęczyński Roman 

Cholewa, sekretarz Urzędu Miasta Jerzy Małek, przedstawiciele Straży Miejskiej, Komendy 

Powiatowej Policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich, pedagodzy, psycholodzy oraz bibliotekarze. W forum 

uczestniczyła również grupa uczniów z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Zgromadzonych powitała Joanna Kamińska Prezes Regionalnego Centrum Trzeźwości 

„Maksymilian”, następnie przedstawiła prezentację dotyczącą działalności klubu. W dalszej części 

forum terapeuta Anna Konstanciuk wystąpiła z referatem „Trzeźwość daje godność”. Przedstawiciele 

Straży Miejskiej oraz Policji zapoznali ze statystykami w obszarze: przemoc w rodzinie, 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz alkoholizm sprawców czynów karalnych. 

Tradycyjnie podczas forum z montażem słowno-muzycznym wystąpiła młodzież z Gimnazjum nr 1 w 

Łęcznej pod kierunkiem Agnieszki Mazurkiewicz. Przygotowali oni przedstawienie pt. „Wyznanie”. 

Była to krótka historia życia dziewczyny, która przyjaźniła się z młodymi ludźmi, dla których alkohol, 

imprezy, narkotyki były na porządku dziennym. Osiemnaste urodziny kolegi miały być okazją do 

super zabawy. Przejażdżka po alkohol, brawura, poślizg, koziołkowanie, wypadek, śmierć kolegi, 12. 

godzinna operacja. Te zdarzenia na zawsze zmieniły życie dziewczyny. Poprzez to przedstawienie 

młodzież chciała przekazać, że alkohol zawsze zniekształca postrzegana przez nas rzeczywistość. 

Odbiera rozum, a zmysłom zdolność prawidłowej oceny sytuacji. Ceną za to jest ludzkie życie i 

zdrowie.  



13 IX 2015.  Dzień Edukacji Narodowej w ZSG 

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się 

uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli: Andżeliki 

Dzirby, Grzegorza Mazura i Kamila Michonia 

przygotowali uroc  zysty apel. W tym ważnym dla 

społeczności szkolnej wydarzeniu oprócz dyrekcji, 

nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły 

wziął udział Roman Cholewa Starosta Łęczyński. 

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

szkoły wyrazy uznania, szacunku i wdzięczności, dziękując za dotychczasową pracę. Cytując św. Jana 

Pawła II powiedział - „Stoicie przed trudnym i poważnym wyzwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni 

poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele 

zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu 

życia”. 

Następnie głos zabrał Starosta, doceniając zawód nauczyciela, jako jeden z najważniejszych w 

tworzeniu historii ludzkości. Podziękował wszystkim nauczycielom ze ogromny wkład pracy włożony 

w edukację młodego pokolenia. Dzięki temu wysiłkowi Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej kształci 

wykwalifikowaną kadrę górniczą.      

Uczniowie dziękując za przekazywaną wiedzę oraz trud włożony w kształtowanie ich serc i umysłów 

wręczyli nauczycielom symboliczne serca, a zamiast kwiatka słodki cukierek. Wyrazem wdzięczności 

za pracę nad kształtowaniem młodych umysłów była część artystyczna. Wiersze, skecze i piosenki 

wywołały uśmiech na twarzach nauczycieli. Dzień Edukacji Narodowej to święto całej szkoły. Z tej 

okazji była również niespodzianka dla uczniów ZSG w Łęcznej – piosenka, do której tekst napisali 

Bartłomiej Roczon i Adrian Winiarczyk z klasy 3a.       

Podczas szkolnej akademii Dyrektor 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: Edyta Król, Maria Jarmuł-Snopek, Sylwia Osoba, Ewa Pytka, Piotr Gałat, Leszek 

Kolanowski. W uznaniu za profesjonalną pracę wykonywaną z odpowiedzialnością i zaangażowaniem 

oraz życzliwość na co dzień nagrodę dyrektora otrzymali: Lilia Adamczyk, Katarzyna Lutruk, Lila 

Sas, Arkadiusz Głowniak i Grzegorz Mikołajczyk – pracownicy administracji i obsługi.  

Druga część uroczystości będzie miała miejsce w Dratowie. Zgromadzi ona pracowników szkół i 

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

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

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

Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Łęcznej, Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczego w 

Łęcznej. 

W trakcie uroczystości odbyło się wręczenie nagród Starosty Łęczyńskiego nauczycielom 

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

nauczycieli Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej nagrodę 

otrzymali: Marzena Golan i Anita Golec. 

21 X 2015. Stypendysta Prezesa Rady Ministrów z 

Technikum Elektrycznego 

W Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła 

się uroczysta gala stypendystów Prezesa Rady Ministrów za 

rok szkolny 2014/ 2015, w której uczestniczył najlepszy 



uczeń Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej  Patryk Olszewski wraz z wychowawcą Sylwią Osobą. 

Dyplomy uczniom i podziękowania ich rodzicom wręczali: Marian Starownik, Wicewojewoda 

Lubelski oraz Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz. W imieniu stypendystów za wyróżnienie 

podziękowała Alicja Skrobucha, uczennica I LO im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół nr 1 w 

Kraśniku. Galę uświetnił występ chóru „Canto”, pod dyrekcją Ewy Bieniek. 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest najlepszym uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości; przyznaje się je jednemu uczniowi danej 

szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Aby otrzymać stypendium 

kandydat musi spełnić przynajmniej jeden z niżej podanych warunków: 

1. otrzymać promocję z wyróżnieniem, tj. uzyskać średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 

4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią 

ocen, 

2. wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej 

najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy - wyniki co najmniej dobre.  

Stypendium, które przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w nauce Patryk Olszewski uczeń kl. 3d 

Technikum Elektrycznego otrzymał za uzyskaną w roku szkolnym 2014/2014 średnią ocen 5,07. 

W roku 2015 stypendium Prezesa Rady Ministrów uzyskało 243 uczniów z województwa lubelskiego. 

Uczeń otrzymuje stypendium w kwocie 2.580 zł. Po raz pierwszy Prezes Rady Ministrów przyznał 

stypendium w 1997 r. 

23 X 2015. Szkolny Etap XLII Olimpiady Wiedzy 

Technicznej  

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyły się 

szkolne eliminacje XLII Olimpiady Wiedzy Technicznej.  

Wzięło w niej udział 16 uczniów z klas: 2m, 2c, 2d, 3m i 

3d. Musieli się oni zmierzyć z trudnymi pytaniami 

sprawdzającymi umiejętność logicznego myślenia, 

znajomości matematyki, fizyki oraz przedmiotów 

zawodowych. 

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Naczelna Organizacja Techniczna Federacja 

Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. 

23 X 2015. Uczniowie ZSG na szlaku Poleskiego 

Parku Narodowego 

46 osobowa grupa uczniów ZSG wraz z opiekunami 

Leszkiem Kolanowskim, Mariuszem Witkowskim i 

Ewą Szymanek uczestniczyła w wycieczce do 

Poleskiego Parku Narodowego, gdzie chroni się 

ekosystemy wodno – torfowiskowe. Jako jeden z trzech 

w Polsce o takim charakterze został utworzony w 1990 

roku. 

Pogoda tego dnia nie nastrajała optymistycznie, bo od 

rana padało i było chłodno, lecz uczestnicy mieli cichą nadzieję na jej zmianę i z takim nastawieniem 

wyruszyli w trasę. 

Pierwszym punktem zwiedzania była siedziba PPN w Urszulinie, gdzie w Ośrodku Ochrony Żółwia 

Błotnego uczniowie usłyszeli wiele ciekawych informacji na temat tego ściśle chronionego gada. 

Dotyczyły one siedliska żółwia błotnego, jego wylęgu, wyglądu oraz działań podejmowanych na rzecz 

ochrony tego gatunku. 



Następnie młodzież zwiedziła Muzeum PPN w Załuczu Starym, gdzie mogła obejrzeć zgromadzone 

zbiory, na które składają się eksponaty: archeologiczne, etnograficzne, historyczne i przyrodnicze, a 

także prezentujące dziedzictwo kulturowe Polesia Zachodniego. Duże eksponaty etnograficzne, które 

nie zmieściły się w muzeum znajdują się w wiacie muzealnej. Należą do nich min. sąsieg - pojemnik 

na zboże wydłubany z jednego pnia 250 letniej sosny, wozy chłopskie i bryczki produkowane dawniej 

w Załuczu Starym. 

Kolejną atrakcją wycieczki była ścieżka przyrodnicza "Spławy" o długości około 8 km, po które j 

trzeba było maszerować kładkami dość śliskimi podczas deszczu. Prezentuje ona cenne zespoły leśne: 

subborealną brzezinę bagienną oraz ols kępowo-dolinkowy, a także torfowisko przejściowe i różne 

typy łąk. Jej szczególną atrakcją są rośliny mięsożerne i kwitnące latem storczyki. Ścieżka kończy się 

ruchomym pomostem nad eutroficznym jeziorem Łukie. 

Niewątpliwą atrakcją było ognisko i pieczenie kiełbasek zorganizowane przez uczestników wycieczki 

w miejscu biwakowym, w pobliżu jeziora. Po zasłużonym odpoczynku i posiłku trzeba było jeszcze 

wrócić do autokaru. 

Pogoda okazała się wcale nie najgorsza, bo oprócz deszczu były też chwile ze słońcem. Na koniec 

uczniowie zostali zaproszeni przez przewodnika do odwiedzenia poleskich szlaków w bardziej 

sprzyjających porach roku jakimi są wiosna i lato.  

27 X 2015. Konkurs o Górniku Łęczna 

w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbył się 

Konkurs o Górniku Łęczna. Gośćmi specjalnymi byli 

piłkarze: Sergiusz Prusak, Wojciech Kalinowski, 

Sebastian Kopeć oraz Tomasz Płaza - specjalista ds. 

marketingu. Oficjalnego otwarcia konkursu dokonała 

Edyta Król, wicedyrektor ZSG w Łęcznej,  jednocześnie 

gratulując ciekawej inicjatywy.  

Pomysłodawcami i organizatorami tego przedsięwzięcia 

byli członkowie Samorządu Uczniowskiego: Michał Kozik i Wojciech Niećko z klasy 3m oraz 

nauczyciel wychowania fizycznego Piotr Gałat. 

Do konkursu przystąpiło 31 uczniów. Mieli oni za zadanie odpowiedzieć na 40 pytań przygotowanych 

w formie testu jednokrotnego wyboru. Pytania i możliwe odpowiedzi odczytywali goście z klubu 

piłkarskiego.  

Uczniowie musieli wykazać się dosyć szczegółową wiedzą dotyczącą klubu Górnik Łęczna. Usłyszeli 

m.in. pytania: Ile meczy rozegrał Veljko Nikitović w barwach Górnika?, Wychowankiem jakiego 

klubu jest Sergiusz Prusak?, Który z zawodników ma pseudonim „Czarny”?, Kto był najlepszym 

strzelcem Górnika w poprzednim sezonie?, Z kim Górnik Łęczna zagrał pierwszy oficjalny mecz? 

Zanim nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród, w Sali im. prof. J. Samsonowicza 

uczestnicy oraz chętni uczniowie wzięli udział w spotkaniu z piłkarzami. Mieli okazję zadać wiele 

pytań reprezentantom Górnika Łęczna. 

Jury konkursowe wyłoniło następujących zwycięzców: 

I miejsce Damian Mrozik kl. 4b – nagroda proporczyk oraz karnet na dowolną trybunę  

II miejsce Patryk Przystupa kl. 2m – nagroda karnet na trybunę B na rundę wiosenną 

III miejsce Piotr Amermajster kl. 4a – nagroda karnet na trybunę B na rundę wiosenną 

IV miejsce Dominik Wójcik kl. 4a – nagroda 3 bilety na mecz 

V miejsce ex aequo Kamil Jędruszak kl. 3m, Piotr Kowal kl. 2c, Szymon Kożuszek kl. 3m – nagroda 3 

bilety na mecz 

VI miejsce Jarosław Sawicki kl. 2d – nagroda 2 bilety na mecz 

VII miejsce Kacper Nazarewicz kl. 2d – nagroda 1 bilet na mecz 



Zwycięzcom nagrody wręczali goście z Górnika Łęczna. Dodatkową pamiątką było wspólne zdjęcie. 

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz spotkania na zakończenie dostali od zawodników plakat ze 

zdjęciem drużyny. Chętni mogli uzyskać autografy piłkarzy lub zrobić fotkę.   

28 X 2015. IV Turniej Mowy Polskiej  

W sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią 

Starostwa Powiatowego w Łęcznej odbył się „IV Turniej 

Mowy Polskiej” pod hasłem „Niezwykła historia zwykłego 

zabytku” organizowany przez Powiatową Bibliotekę 

Publiczną w Łęcznej. 

Do konkursu przystąpili też uczniowie Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej Łucja Grabczak z klasy 2c oraz 

Szymon Osieleniec z klasy 2a.  Łucja wystąpiła z 

prezentacją „Cmentarz”, będącą interpretacją artykułu 

Roberta Jopa „Cmentarze parafii pw. św.  Marii Magdaleny w Łęcznej w XVIII i XIX w.”, 

zamieszczonego w ,,Merkuriuszu Łęczyńskim” z 2007 r. Natomiast Szymon w prezentacji pt. 

„Rower” opowiedział o zabytkach na szlaku rowerowym. Powstała ona w oparciu o „Nawigator 

rowerowy” Łukasza Pawlaka. Uczniów do turnieju przygotowała Marzena Golan nauczyciel języka 

polskiego. 

W jury konkursowym zasiedli: dr nauk humanistycznych Ewa Leśniewska, była dyrektor Muzeum 

Regionalnego w Łęcznej, Beata Sagan dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Puchaczowie, 

Mieczysław Gajowiak regionalista z Milejowa oraz dr Monika Bogusz pracownik PBP w Łęcznej. 

Wszyscy uczestnicy konkursu zdaniem jury prezentowali bardzo wysoki i wyrównany poziom. 

Postanowiono więc przyznać siedem pierwszych nagród. Pozostali uczestnicy uplasowali się na 

drugim miejscu, w tej grupie znaleźli się reprezentanci ZSG. Przewodnicząca jury Ewa Leśniewska 

podziękowała 19. uczestnikom za podjęcie trudu zaprezentowania historii zapomnianego lub mało 

znanego zabytku, którego ślady zacierają się w pamięci lokalnej społeczności. Uczestnicy konkursu 

nagrodzeni zostali książkami i gadżetami ufundowanymi przez Burmistrza Łęcznej oraz wójtów gmin 

leżących na terenie Powiatu Łęczyńskiego. 

Celem konkursu była popularyzacja historii i walorów turystycznych Powiatu Łęczyńskiego, literatury 

regionalnej, kształtowanie tożsamości regionalnej, rozwijanie indywidualnych uzdolnień i pobudzanie 

twórczego myślenia oraz krzewienie postaw opartych na aktywnym uczestniczeniu w kulturze. W 

turnieju mogli wziąć udział mieszkańcy Łęcznej w wieku od 6 lat w górę. 

10 XI 2015. Wycieczka klasy IIc 

Uczniowie kl. 2c wyruszyli wraz z wychowawcą 

Januszem Mieczkowskim na wycieczkę do Lublina. 

Najpierw obejrzeli "Spectre" czyli najnowszy film o 

przygodach agenta Jej Królewskiej Mości Jamesa Bonda i 

jego zmaganiach z terrorystyczną organizacją, która 

wielokrotnie przewijała się na kartach powieści Iana 

Fleminga. Po seansie bardziej zgłodniała grupa uczniów 

odwiedziła McDonalda.  

Na zakończenie wizyty w Lublinie młodzież weszła na wieżę zamkową. Jest to jedna z najstarszych 

budowli na Lubelszczyźnie. Powstała w XIII wieku jako budowla obronno-mieszkalna (donżon). 

Budowla o średnicy 15 metrów posiada cztery kondygnacje. Po wspięciu się na jej szczyt, wprawdzie 

w dość wietrznych warunkach, uczniowie podziwiali panoramę miasta. Uczniowie obejrzeli również 

znajdujące się w dolnej kondygnacji mauzoleum poświęcone martyrologii więźniów Zamku 

Lubelskiego. Ciekawa okazała się również wystawa historyczna, umieszczona na wyższych 



kondygnacjach, ukazująca historię więźniów Zamku – od czasów bojowników walczących o wolność 

i niepodległość Polski po Wiośnie Ludów, poprzez Powstanie Styczniowe i Drugą Wojnę Światową. 

10 XI 2015. Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości 

Uroczysty apel z okazji 97. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości przygotowany przez młodzież, 

zgromadził społeczność uczniowską, grono pedagogiczne i 

zaproszonych gości. Uroczystość swoją obecnością 

zaszczycił Sekretarz Powiatu Kazimierz Radko. 

Dyrektor szkoły Arkadiusz Marucha przypomniał, trudny 

czas walki o odzyskanie niepodległości Polski. Podkreślił 

także fakt, że komendant I Brygady Legionów Polski, 

przyszły Marszałek Państwa, owacyjnie witany był na 

Lubelszczyźnie. Za co dziękował Lublinianom, mówiąc, że 

dopiero tutaj odczuł, że Ojczyzna jest w nas i koło nas. Dyrektor  ZSG zachęcał młodzież, aby 

manifestowała swój patriotyzm: – Nie wstydźmy się naszych uczuć do Polski, podkreślajmy go także, 

wywieszając w święto narodowe biało czerwone flagi. 

Następnie głos zabrał Sekretarz Powiatu, który podkreślał, że jest zbudowany postawą młodzieży, 

która dzisiaj daje świadectwo patriotyzmu. W imieniu Starosty Łęczyńskiego zaprosił zgromadzonych 

na powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości. 

Po przemówieniach młodzież zaprosiła wszystkich na szczególną lekcję historii. W spektaklu słowno 

muzycznym oraz ciekawej prezentacji  multimedialnej przypomniała tragiczne wydarzenia z okresu 

rozbiorów, zrywy narodowościowe i radosny dzień, kiedy po 123 latach niewoli Polska wróciła na 

mapę świata. 

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

rosyjskiego Daniela Zagrodnika. 

11 XI 2015. Powiatowe obchody Narodowego Święta 

Niepodległości 

Powiatowe obchody 97. rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości rozpoczęły się w kościele św. Barbary w 

Łęcznej o godz. 11.00. W uroczystych obchodach 

uczestniczyły władze miasta i powiatu, przedstawiciele 

instytucji, urzędów, jednostek oświatowych, również 

delegacja młodzieży z naszej szkoły: Natalia Matys z kl. Ia i 

Piotr Kowal z kl. IIc wraz z dyrektorem Arkadiuszem 

Maruchą. 

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

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

pochodzie udali się na Plac Powstań Narodowych. 

Do zgromadzonych na Placu Powstań Narodowych Starosta Łęczyński Roman Cholewa mówił: – Jest 

to dzień ponownych narodzin naszej Ojczyzny, celebrujmy go, by stał się prawdziwym świętem. 

Manifestujmy swój patriotyzm i nie wstydźmy się naszych uczuć do Polski, uczmy nasze dzieci 

miłości do Ojczyzny. Wierzę, że dzięki temu będziemy państwem silnym, takim, z którym będą się 

liczyć inne narody. Składając dzisiaj hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar jakim jest wolność, 

pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla obecnych i przyszłych pokoleń. 

Natomiast Burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski podkreślał: – Rocznica jedenastego listopada zawsze 

winna przywoływać prawdziwą refleksję i zadumę o los kraju i jego narodu. Jesteśmy dumni z zasług 

naszych przodków, ale musimy pamiętać, że wywalczoną przez nich wolność winniśmy wciąż 



pielęgnować wspólną zgodą i poczuciem odpowiedzialności za kraj, przez każdego z nas, tak, żeby 

nasze dzieci i następne pokolenia były dumne z naszych dokonań. 

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. 

W hołdzie pamięci żołnierzom i uczestnikom powstań narodowych, przy dźwiękach werbli, odczytany 

został Apel Poległych. Następnie ks. Andrzej Lupa, proboszcz parafii św. Barbary, poprowadził w ich 

intencji modlitwę. 

Ostatnim akcentem uroczystości był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Górniczej 

LW „Bogdanka” S.A. 

17 XI 2015. Spotkanie autorskie z Marcinem Wrońskim 

We wtorek grupa uczniów z klasy Ia i IIIc wraz z 

dyrektorem Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

Arkadiuszem Maruchą, uczestniczyła w spotkaniu 

autorskim z pisarzem Marcinem Wrońskim. Zostało ono 

zorganizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w 

Łęcznej w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. 

Spotkania autorskie finansowane są przez Instytut Książki 

oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. 

Marcin Wroński jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień 

m.in. Nagrody Wielkiego Kalibru (2014), przyznawanej przez Stowarzyszenie Miłośników Kryminału 

i Sensacji „Trup w szafie” oraz Instytut Książki za najlepszą polskojęzyczną powieść kryminalną lub 

sensacyjną.  Jest także laureatem Nagrody Kryminalnej Piły (2014). 

Już w liceum wiedział, że będzie pisał. Zaczynał od powieści postmodernistycznych, fantasy, pisał 

także dla dzieci. Jako dziennikarz i felietonista współpracował z lubelskim Radio TOP. Pisał skecze 

i piosenki dla prowadzonego przez siebie kabaretu pod nazwą Osoby o Nieustalonej Tożsamości. 

Pracował jako nauczyciel, ale przestał, bo jak stwierdził, szkoła ma jedną wadę, jest w niej dyrektor, 

któremu się podlega. 

Prawdziwą sławę przyniosła mu realizacja długo dojrzewającej pasji pisania o dawnym Lublinie, 

czego dał szczególny wyraz w serii kryminałów retro o komisarzu Maciejewskim, których scenerię 

stanowi przedwojenny Lublin. - Wszystko zaczęło się od przedwojennej gazety - mówił podczas 

spotkania –miałem opracować recenzje teatralne, które mnie nudziły, a kroniki kryminalne, na które 

trafiałem, fascynowały. Pomysły kolejnych tematów powieści rodziły się zwykle podczas pracy 

z materiałami źródłowymi, bo autor tworząc powieści, odwoływał się do prawdziwych historii 

i wydarzeń, wplatając je do fikcji literackiej. 

Postać komisarza zapożyczył z wcześniejszej powieści „Obsesyjny motyw babiego lata”, gdzie 

Zygmunt Maciejewski był zwykłym nieudacznikiem. W serii kryminalnej, Zyga, bo taki nadał mu 

pseudonim, to były, dobrze zapowiadający się bokser (stąd połamany nos), niechluj, arogant 

obdarzony ironicznym, ciętym poczuciem humoru, namiętny czytelnik prozy Kafki, skłonny do 

niesubordynacji, ale przy tym bardzo dobry glina, z intuicją, która sprawia, że jest niezwykle 

skuteczny w ściganiu złoczyńców. 

W tej serii powstały powieści: „Morderstwo pod cenzurą”, „Kino Venus”, „A na imię jej będzie 

Aniela”, „Skrzydlata trumna”, „Pogrom w przyszły wtorek”, „Haiti”, „Kwestja krwi”. 

Za wkład Komisarza Maciejewskiego w budowanie wizerunku miasta w 2009 roku, regionalne media 

przyznały autorowi honorowy tytuł Bene Meritus Terrae Lublinensi (Dobrze Zasłużony dla Ziemi 

Lubelskiej), a w 2012 roku, podczas uroczystej premiery „Skrzydlatej trumny”, otrzymał Medal 



Prezydenta Miasta Lublina. Za tę samą książkę w 2013 r. przyznano autorowi Nagrodę Artystyczną 

Miasta Lublina za rok 2012. 

Twórczością Wrońskiego zainteresował się też świat filmowy. Autor zdradził, że reżyser Krzysztof 

Adamek widzi w roli komisarza Maciejewskiego Artura Więckiewicza, ale póki co nie ma jeszcze 

ustalonego terminu zdjęć. 

Na zakończenie spotkania można było zakupić książkę oraz uzyskać dedykację autora. 

17 XI 2015. VIII Targi Energetyczne Energetics 

W Lublinie rozpoczęły się VIII Targi Energetyczne Energetics. Wzięła w nim dział 49. osobowa 

grupa uczniów Technikum Elektrycznego z Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej. Wyjazd na targi zorganizowały 

nauczycielki przedmiotów zawodowych: Sylwia Osoba i Anita 

Golec.  

W siedzibie Targów Lublin przy ul. Dworcowej, zgromadziło się 

około 160 wystawców. Prezentowane były najnowsze 

rozwiązania techniczne w elektroenergetyce, elektronice i 

energetyce odnawialnej. 

Energetics jest ważnym spotkaniem branży energetycznej w 

Polsce. Jego istotą jest nie tylko prezentacja nowoczesnych 

urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego, 

ale również wymiana doświadczeń przez specjalistów z całej 

Polski i zagranicy. Znaleźli się wśród nich m.in. przedstawiciele 

zakładów energetycznych, biur projektowych, działów 

energetycznych firm i zakładów przemysłowych, elektrycy i 

instalatorzy. 

Uczniowie mieli okazję do rozmów w wystawcami, a 

jednocześnie mogli zorientować się, gdzie w przyszłości będą szukali zatrudnienia. Nauczycieli 

interesowały kontakty z firmami, z niektórymi umówione zostały bezpłatne spotkania i prelekcje. 

Po ciekawym spotkaniu z wystawcami branży elektrycznej, uczniowie zrealizowali bardziej 

rekreacyjną część wycieczkowego planu - w Cinema City w obejrzeli film Hotel Transylwania 2. 

23 XI 2015. WYNIKI V Konkursu Wiedzy o św. 

Barbarze i Tradycjach Górniczych  

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej od pięciu lat jest 

organizatorem Konkursu Wiedzy o św. Barbarze 

i Tradycjach Górniczych. Konkurs adresowany jest do 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, 

ponadgimnazjalnych Powiatu Łęczyńskiego i gimnazjów 

lubelskich. Celem konkursu jest: propagowanie wiedzy na 

temat Świętej Barbary oraz tradycji górniczych. 

Konkurs odbywa się pod patronatem: Arcybiskupa 

Metropolity Lubelskiego, Proboszcza Parafii św. Barbary 

w Łęcznej, Starosty Łęczyńskiego oraz Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Patronat medialny nad 

konkursem objęli: Gość Niedzielny, Niedziela, Emaus Pismo Rady Duszpasterskiej Parafii św. 

Barbary w Łęcznej. 

Kategoria Wiedza 

20 listopada 2015 roku odbył się  V Konkurs Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych. Do 

konkursu w kategorii wiedza, przystąpili uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 



Łęczyńskiego. Osiem trzyosobowych drużyn: z Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej, 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w  Łęcznej, Zespołu Szkół im. Simona Bolivara 

w Milejowie i Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

W drodze konkursu wyłoniono następujących zwycięzców: 

I miejsce - Zespól Szkół Górniczych w  Łęcznej: Michał Kozik, kl. IIIm, Szymon Kożuszek, kl. IIIm, 

Wojciech Niećko, kl. IIIm 

II miejsce - I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w  Łęcznej: Dominika Sawa, kl. IIb, 

Aleksandra Król, kl. IIb, Klaudia Król, kl. IIb 

III miejsce - Zespół Szkół im. Simona Bolivara w Milejowie: Justyna Sacawa kl. II, Karol Kapica kl. 

II, Karolina Daniel kl. II  

Kategoria praca multimedialna 

I miejsce - Natalia Myśliwiec, Gimnazjum Jana Pawła II w Puchaczowie 

II miejsce - Sylwia Brut, Gimnazjum Publiczne w Ludwinie 

III miejsce - Dawid Szafka, Zespół Szkół nr 1 w Milejowie, Gimnazjum w Milejowie 

Kategoria praca plastyczna 

I miejsce - Adam Brodzisz, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej 

II miejsce - Krystian Skobel, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego 

w Lublinie 

III miejsce - Aleksandra Świderczuk, kl. VI, Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego 

w Łańcuchowie 

Nagroda specjalna - Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej: Klaudia Wojtaluk vel 

Boczkaluk, Malwina Tworkowska, Dominik Skoczylas 

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 uroczystości 

Jubileuszu 10-lecia szkoły. 

24 XI 2015. X Konkurs Wiedzy BHP 

W Zespole Szkół Górniczych odbył się X Konkurs 

Wiedzy BHP, którego organizatorem była Komisja BHP 

LW „Bogdanka” S.A. Do konkursu przystąpiło 29. 

uczniów z klas 2b, 2c, 3a, 3m, 4a, 4b, 4c.  

W jury konkursowym zasiedli: Z-ca Kierownika Działu 

BHP Nadsztygar Leszek Rawski, Społeczny Inspektor 

Pracy Kamil Patyra oraz Kierownik Szkolenia 

Praktycznego Józef Rudzki. 

Uczniowie mieli do rozwiązania test złożony z 60 pytań 

i 30 min na udzielenie odpowiedzi. Test nie był łatwy, zawierał m.in. pytania takie jak: Kto jest 

odpowiedzialny za prawidłowe użytkowanie i obsługę maszyn, urządzeń i instalacji? Jakie warunki 

muszą być spełnione, aby powierzyć pracownikom obsługę maszyn, urządzeń i instalacji w zakładzie 

górniczym? Jaką wodą należy zasilać zbiorniki wodne i rurociągi przeciwpożarowe w zakładzie 

górniczym? Co rozumiemy pod pojęciem skłonności górotworu i skał do tąpań? W co powinny być 

wyposażone maszyny i inne urządzenia z układami hydraulicznymi o pojemności oleju palnego lub 

emulsji palnej większej niż 250 dm3? Czy można wysłać zastęp ratowników do akcji, gdy w bazie nie 

ma zastępu ubezpieczającego? 

Najlepsi z wiedzy BHP okazali się: 



Tytuł laureata zdobyli: 

I miejsce – Wojciech Niećko – kl. IIIm 

II miejsce – Mateusz Dobosz – kl. IIIa 

III miejsce – Wojciech Białasz – kl. IVa 

III miejsce – Radosław Świder – kl. IVa 

Uczniowie zostaną nagrodzeni 3 grudnia, podczas uroczystości Jubileuszu 10-lecia szkoły. Ponadto 

wraz z dyrektorem Arkadiuszem Maruchą wezmą udział w obchodach barbórkowych w LW 

„Bogdanka” S.A. 

28 XI 2015. Misie Turbisie z ZSG na IV Ogólnopolskim Turnieju 

Maszyn Wiatrowych  

Trzyosobowa drużyna z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wzięła 

udział w Eliminacjach Regionalnych do IV Ogólnopolskiego Turnieju 

Maszyn Wiatrowych. Odbyły się one w  Zespole Szkół Nr 12 - 

Liceum Ogólnokształcącym Nr 97 im. Olimpijczyków Polskich 

w Warszawie. Technikum Elektryczne reprezentowali uczniowie 

klasy 3d: Michał Marcinek, Adrian Wróbel i Bartłomiej Stachura, 

którzy swoją drużynę nazwali „Misie Turbisie”. 

Turniej Maszyn Wiatrowych polegał na zbudowaniu (zgodnie 

z regulaminem, rysunkiem technicznym) modelu turbiny 

przetwarzającej energię kinetyczną wiatru na energię mechaniczną.  

Maszyna oceniana była w trzech kategoriach: 

1. „Największa moc” - oceniano pomiar maksymalnej mocy na wale maszyny przy zmiennym 

obciążeniu.  

2. „Obroty przy obciążonym wale maszyny” - oceniano pomiar maksymalnej szybkości obrotowej 

przy obciążeniu maszyny stałym momentem obrotowym.  

3. „Moment obrotowy przy zatrzymanym wale turbiny” - oceniano pomiar wartości momentu 

obrotowego przy zatrzymanym wale. 

W warszawskich eliminacjach wzięło udział 127 drużyn w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.  

Drużyna Misiów Turbisiów zajęła w klasyfikacji ostatecznej 14 miejsce. Gratulujemy sukcesu. 

Uczniów do udziału w Turnieju Maszyn Wiatrowych przygotowała Sylwia Osoba, nauczyciel 

przedmiotów zawodowych. 

 

3 XII 2015. Jubileusz 10-lecia łęczyńskiej szkoły górniczej  

W dniu poprzedzającym Barbórkę, zgodnie z tradycją 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, obchodzone jest 

święto szkoły i górniczej braci. Tegoroczna 

uroczystość miała szczególny charakter, ponieważ 

szkoła obchodzi Jubileusz 10-lecia istnienia. Z tej 

okazji 3 grudnia 2015 r. podczas szkolnej Barbórki 

nastąpiło uroczyste nadanie sztandaru Zespołowi Szkół 

Górniczych w Łęcznej, ślubowanie klas pierwszych 

oraz wręczenie nagród zwycięzcom konkursów 

barbórkowych. 

Jubileusz szkoły swoją obecnością zaszczycił  ksiądz 

Andrzej Lupa proboszcz parafii św. Barbary w Łęcznej. Obecni byli przedstawiciele władz 



samorządowych Powiatu Łęczyńskiego i Miasta Łęczna, Roman Cholewa - Starosta Łęczyński oraz 

Teodor Kosiarski - Burmistrz Miasta Łęczna. Lubelskiego Kuratora Oświaty reprezentowała 

Marzanna Ostrowska, starszy wizytator. W tym ważnym dla szkoły górniczej dniu obecni byli: Piotr 

Winiarski - Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Jan Baczyński vel Mróz - Przewodniczący 

Rady Powiatu, Dariusz Kowalski - Wicestarosta Łęczyński,   Krystyna Wiśniewska - członek zarządu 

Powiatu Łęczyńskiego oraz Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego - Kazimierz Radko. 

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. reprezentował Waldemar Bernaciak - Zastępca Prezesa. 

Obecni byli Przedstawiciele górniczych związków zawodowych Stanisław Ćwirko -  przewodniczący 

Związku  Zawodowego „Kadra”, Antoni Pasieczny - przewodniczący Związku  Zawodowego 

„Solidarność”, Zdzisław Cichosz - przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce. Swoją 

obecnością uroczystość zaszczyciła również  kadra kierownicza oraz brać górnicza LW  „Bogdanka” 

S.A. 

Podczas obchodów jubileuszu szkoły obecni byli przedstawiciele służb mundurowych: Komendy 

Powiatowej Policji w Łęcznej, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej, Straży Miejskiej 

w Łęcznej, dyrektorzy szkół z terenu Powiatu Łęczyńskiego oraz przewodnicząca Organizacji 

Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Łęcznej - Wiesława Stec. Licznie 

przybyli przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji kulturalnych, społecznych, rynku pracy, pożytku 

publicznego działających na terenie Powiatu Łęczyńskiego.  

Zaszczycił swoją obecnością przedstawiciel Politechniki Lubelskiej dr inż. Paweł Mazurek - 

prodziekana do spraw studenckich oraz ks. dr hab. Marian Z. Stepulak, prof. nadzw. WSEI, Dziekan 

Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI w Lublinie.  

Na tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć pierwszego dyrektora Technikum Górniczego 

Waldemara Kolanowskiego. Dzięki jego staraniom od dziesięciu lat w Łęcznej kształcona jest młoda 

kadra górnicza.  

Obecni byli również: przedstawiciele klubu sportowego Górnik, Rady Rodziców, prezes 

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej "Barbórka" oraz 

emerytowani nauczyciele, przyjaciele, darczyńcy i sympatycy Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Jubileusz szkoły jest najlepszą okazją do sięgnięcia w przeszłość, przywołania  pamięci o zdarzeniach 

i ludziach, współtworzących świadectwo, którego zostaliśmy spadkobiercami - powiedział Arkadiusz 

Marucha, dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Zebranym gościom, nauczycielom oraz 

uczniom przypomniał, tak ważną dla społeczności lokalnej, historię szkoły górniczej w Łęcznej. 

Podkreślił, jak istotna dla kształcenia młodzieży jest współpraca z LW „Bogdanka” S.A. - Firmą, 

która od początku istnienia szkoły wspiera nas w realizacji celów dydaktycznych oraz jest zawsze 

otwarta na nasze potrzeby. 

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej to jedna z najlepszych szkół w województwie lubelskim, co 

potwierdzają ogólnopolskie rankingi placówek oświatowych. Wasza szkoła jest nie tylko instytucją 

oświatową, jest wspólnotą, która zrzesza zarówno uczniów, rodziców, absolwentów jak i sympatyków. 

- powiedział Roman Cholewa Starosta Łęczyński. Złożył w imieniu władz samorządowych Powiatu 

Łęczyńskiego podziękowania dla kadry pedagogicznej i pracowników szkoły za ciężką  pracę, zaś 

uczniom za zapał, chęć doskonalenia zawodowego i aktywność społeczną. 

Waldemar Bernaciak - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki z okazji jubileuszu szkoły 

w imieniu Zarządu Spółki LW „Bogdanka” S.A. złożył na ręce dyrektora życzenia, gratulacje i słowa 

uznania - Świętowany jubileusz jest powodem satysfakcji i zadowolenia z dotychczasowych 

niezwykłych dokonań. Niech będzie on bodźcem do dalszego działania i rozwoju.    

W imieniu Lubelskiego Kuratora Oświaty Marzanna Ostrowska złożyła życzenia pomyślności 

uczniom, aby dla dobra szkoły i własnego rozwoju potrafili mądrze spożytkować doświadczenia 

uzyskane w procesie edukacji. Natomiast dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i wszystkim 

pracownikom szkoły podziękowała za dotychczasowy wieloletni trud kształcenia i wychowania 



młodzieży życząc by towarzyszył im optymizm i poczucie głębokiego sensu pracy dla kształcenia 

nowych pokoleń. 

Piotr Winiarski w swojej wypowiedzi nawiązał do początków szkolnictwa górniczego w Łęcznej, 

kiedy jako Starosta Łęczyński współtworzył Technikum Górnicze - To co uczyniliśmy 10 lat temu jest 

dla nas powodem do dumy, szczycimy się tym. Jestem dumny, że w Łęcznej jest taka szkoła. Życzę, aby 

praca i nauka w tej jednostce była satysfakcjonująca.  

Teodor Kosiarski na ręce dyrektora złożył najlepsze życzenia dla całej społeczności Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej.  

Zaprzyjaźniony ze szkołą górnik, pisarz Stanisław Luchowski odczytał wiersz dedykowany 

nauczycielom i uczniom ZSG, który został specjalnie napisany na jubileusz szkoły. W jego 

fragmencie czytamy - Nie kłaniajcie się skomplikowanym rzeczom. Wiedza otwiera wszystkie drzwi, 

z nią inaczej wygląda świat. 

Miłym podsumowaniem złożonych przez gości życzeń było odegranie przez Orkiestrę Górniczą LW 

„Bogdanka” S.A. „Sto lat”. 

W dalszej części uroczystości nastąpiło nadanie sztandaru Zespołowi Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Poprzedziło je symboliczne wbicie gwoździ w drzewce sztandaru przez fundatorów. Następnie Roman 

Cholewa Starosta Łęczyński wręczył Arkadiuszowi Marusze sztandar Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej, jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji oraz oznakę systemu wartości, które 

są i będą fundamentem pracy wychowawczej szkoły. Po czym nastąpiło przekazanie sztandaru 

uczniom, prezentacja sztandaru oraz odegranie przez Orkiestrę Górniczą hymnu państwowego 

i górniczego.   

Kolejnym punktem jubileuszowych uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy 

zobowiązali się miedzy innymi - Dbać o honor szkoły, współtworzyć jej autorytet oraz czcić 

i szanować symbole szkoły, miasta i kraju. Symbolicznego pasowania szpadą górniczą przedstawicieli 

pierwszoklasistów dokonał dyrektor szkoły.  

W tak ważnym dniu nie mogło zabraknąć modlitwy w intencji szkoły i wszystkich górników, 

poprowadził ją ksiądz Marcin Pyda. 

Barbórka była także okazją do wręczenia nagród zwycięzcom V Konkursu Wiedzy o św. Barbarze 

i Tradycjach Górniczych.  Fundatorami cennych nagród byli: Starostwo Powiatowe w Łęczynej, 

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Łęcznej, Rada 

Rodziców przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej oraz LW „Bogdanka” S.A. Nagrodzeni zostali 

również laureaci X Konkursu Wiedzy BHP. Organizatorem jego jest Komisja BHP LW „Bogdanka” 

S.A., a nagrody sponsorują górnicze związki zawodowe. 

Niezapomnianych wrażeń i przeżyć przybyłym gościom, nauczycielom, uczniom, rodzicom dostarczył 

występ Orkiestry Górniczej. Zgromadzona publiczność gromkimi brawami podziękowała muzykom 

za wyjątkowy koncert.  

Na zakończenie zespół teatralny Liberum Veto oraz absolwenci szkoły przedstawili  część artystyczną, 

nawiązująca do ważnych dla stanu górniczego i szkoły wydarzeń, symboli i tradycji. Widzowie 

obejrzeli symboliczny „skok przez skórę” wyrażający przyjmowanie nowicjuszy do stanu górniczego 

przez stare strzechy. Była również św. Barbara, patronka górników. Jeden z fragmentów 

przedstawienia nawiązywał do zawodu górnika, który należy do jednych z najbardziej 

niebezpiecznych. W części artystycznej młodzi aktorzy odnieśli się również do szkoły. Jest to miejsce, 

gdzie nie tylko nauka i ciężka praca towarzyszy uczniom. To tutaj każdy zostawia cząstkę swojego 

życia, a po latach z sentymentem wspomina spędzone w szkolnych murach dni.  Narracja przeplatana 

piosenkami przygotowana została pod kierunkiem  Elizy Szymańskiej i Marzeny Golan, nauczycielek 

j. polskiego.  

Gromkie brawa publiczności były zasłużoną nagrodą dla uczniów, nauczycieli i wszystkich 

zaangażowanych w organizację obchodów Jubileuszu 10-lecia szkoły i nadania sztandaru.    



Obchodom jubileuszu towarzyszyła wystawa obrazów Walentego Bąbelewskiego, łęczyńskiego 

artysty- malarza, emerytowanego górnika.  

Ciąg dalszy obchodów Jubileuszu 10-lecia szkoły miał miejsce 4 grudnia 2015 roku. Podczas 

uroczystej Mszy św. Barbórkowej sprawowanej w kościele pw. św. Barbary w Łęcznej Abp 

Stanisław Budzik Metropolita Lubelski dokonał poświęcenia sztandaru szkoły. Arcybiskup poświęcił 

również figurę św. Barbary, dar Związku  Zawodowego „Solidarność” LW „Bogdanka” S.A. dla 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.  

7 XII 2015. Mikołaje w ZSG 

Chociaż za oknami brak śniegu, to jednak nie 

przeszkodziło to świętym Mikołajom 7 grudnia 2015 r. 

pojawić się w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Razem z nimi zagościł w szkole świąteczny nastrój. 

Siódmego grudnia mikołajkowe czapki ozdobiły wiele 

uczniowskich głów. Podczas przerw na szkolnych 

korytarzach rozbrzmiewały świąteczne hity. Samorząd 

Uczniowski na te okazję przygotował muzyczną i słodką 

niespodziankę dla nauczycieli i uczniów.  

Przypominamy, że dzień 6 grudnia pierwotnie upamiętniał św. biskupa Mikołaja z Miry, znanego 

również jako Mikołaja Cudotwórcę, który m.in. uratował trzech tonących żeglarzy, ocalił trzech 

niesłusznie uwięzionych oficerów, a nawet zapewnił posag trzem ubogim pannom, umożliwiając im 

szczęśliwe zamążpójście. Dziś powszechnie łączy się z postacią Świętego Mikołaja – starszego pana z 

białą brodą, który upodobał sobie przemieszczenie się na saniach 

ciągniętych przez renifery. 

10 XII 2015. Góra Grosza 

Co roku, na przełomie listopada i grudnia w Zespole Szkół Górniczych 

w Łęcznej odbywa się wielka zbiórka pn. Góra Grosza. Celem akcji 

jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną (w 

domach dziecka czy rodzinach zastępczych) poprzez zbieranie 

drobnych monet. 

Podobnie do lat poprzednich zbiórką monet zajął się Samorząd 

Uczniowski pod opieką Grzegorza Mazura. Efektem uczniowskiej 

hojności było uzbieranie kwoty 161 zł i 78 groszy. 

Każda decyzja o wrzuceniu drobnej monety jest ważną lekcją empatii i 

otwartości na potrzeby drugiej osoby. Pokazuje, że widząc słuszny cel 

potrafimy się zjednoczyć i wiele zdziałać. To ogromny kapitał 

społeczny.   

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w akcję. Dziękujemy, za 

zaangażowanie, włożony trud i każdy grosik.  

 

12 XII  2015. Młodzież ZSG na jubileuszu ZNP  

W grudniu odbyły się Jubileuszowe obchody 110-lecia 

Związku Nauczycielstwa Polskiego, zorganizowane przez 

Oddział Powiatowy ZNP w Łęcznej. W uroczystości wziął 

udział Arkadiusz Marucha dyrektor Zespołu Szkół 

Górniczych wraz z uczniami. 



Pierwszym punktem obchodów było nadanie imienia rondu położonemu u zbiegu ulic  Polnej i 

Suffczyńskich.  Z inicjatywą nadania mu nazwy „Rondo im. Nauczycieli Tajnego Nauczania” 

wystąpił Zarząd Oddziału Powiatowego ZNP. Odsłonięcia tabliczki z nazwą ronda dokonał Teodor 

Kosiarski Burmistrz Łęcznej. Modlitwę w intencji nauczycieli odmówił ks. Andrzej Lupa proboszcz 

parafii św. Barbary. 

Dalsze uroczystości odbyły się w Centrum Kultury w Łęcznej z udziałem przedstawicieli  Powiatu 

Łęczyńskiego, Urzędu Miasta, Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP oraz dyrektorów szkół i nauczycieli 

związkowców. 

Jednym z punktów uroczystości był występ grupy „Liberum Veto” przygotowany przez Marzenę 

Golan nauczycielkę języka polskiego w ZSG. Młodzi aktorzy przedstawili w skrócie najważniejsze 

wydarzenia ze studziesięcioletniej historii ZNP. Występ zakończył się piosenką wyrażającą 

wdzięczność za trud nauczania oraz życzeniami przekazanymi wraz z bukietem  kwiatów na ręce pani 

Bogumiły Błaziak - prezes ZNP w Łęcznej. 

Podczas podziękowań kończących uroczystości młodzież z „Liberum Veto” otrzymała słodycze. 

14 XII 2015. Wzmacnianie demokracji partycypacyjnej w ZSG  

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej odwiedzili 

przedstawiciele Fundacji Rozwoju Europy Środkowo-

Wschodniej, dr hab. Dariusz Wadowski i Kateryna 

Stinska. Podczas spotkania z reprezentantami wszystkich 

klas zapoznali oni uczniów z wynikami projektu 

„Wzmacnianie demokracji partycypacyjnej na 

Lubelszczyźnie”. 

Prezentowany raport dotyczył badań jakości życia oraz 

świadczonych usług publicznych mieszkańców gminy 

Łęczna. Uczniowie zapoznali się z wynikami badań 

dotyczących poziomu satysfakcji z jakości życia mieszkańców, rozwoju gospodarczego, 

bezpieczeństwa, władz miasta, szkolnictwa, ochrony zdrowia. 

Jak wynika z badań, mieszkańcy wysoko ocenili pracę Burmistrza Łęcznej, oznakowanie Urzędu 

Miasta, gospodarkę odpadami komunalnymi oraz zadeklarowali też wysokie przywiązanie do swojej 

gminy. Nisko ocenili dostępność do lekarzy specjalistów w gminie, wysokość podatków i opłat 

w porównaniu z innymi gminami, wsparcie dla ubogich oraz tworzenie dogodnych warunków do 

spędzania czasu wolnego i rekreacji dla rodzin z dziećmi. 

Uczniowie  czasie spotkanie mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat zaprezentowanych 

wyników. Zainteresowani otrzymali raport opracowany przez Dariusza Wadowskiego, jednego 

z prelegentów. 

Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej koncentruje się w swojej misji na propagowaniu, 

budowaniu i wzmacnianiu w polskim społeczeństwie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych, 

wspieraniu działań na rzecz rozwoju instytucji publicznych, zwiększaniu sprawności administracyjnej 

sektora publicznego zarówno rządowego jak i samorządowego, propagowaniu postaw społeczeństwa 

obywatelskiego i zasad demokratycznego państwa prawa, inicjowaniu i promowaniu aktywności 

społecznej, a także wspomaganiu rozwoju i współpracy wspólnot, społeczności lokalnych, 

regionalnych i transgranicznych.  

Barbórkowy Turniej Tenisa Stołowego 

W miłej przedświątecznej atmosferze sobotnie 

przedpołudnie nauczyciele Powiatu Łęczyńskiego spędzili 

na sportowo. 19 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół 



Górniczych odbył się Barbórkowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Łęczyńskiego. 

Finaliści turnieju w kategorii kobiet: 

I miejsce – Ewa Sawka, ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej 

II miejsce – Marzena Olędzka, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

III miejsce – Angelika Dzirba, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

Finaliści turnieju w kategorii mężczyzn: 

I miejsce – Adam Matej, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

II miejsce – Piotr Gałat, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

III miejsce – Grzegorz Mazur, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

Puchary zwycięzcom wręczał Wicestarosta Łęczyński Dariusz Kowalski, natomiast Dyrektor ZSG 

Arkadiusz Marucha przekazał Wicestaroście świąteczny stroik. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie, a finalistom gratulujemy wygranej. 

21 XII 2015. „Moja robota w kopalni” - spotkanie z malarzem 

Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej wzięli udział w spotkaniu z malarzem, 

emerytowanym górnikiem Walentym Bąbelewskim. 

Połączone ono było z wystawą kilkudziesięciu 

obrazów tworzących cykl „Moja robota w kopalni”. 

Wspomnienia artysty utrwalone na płótnie sięgają 

1958 r., kiedy to zaczynał pracę jako osiemnastoletni 

chłopak w kopalni w Sosnowcu. 

Spotkanie z uczniami rozpoczął górniczym pozdrowieniem „Szczęść Boże!”, objaśniał także 

dlaczego to zawołanie jest tak ważne dla górników. Dzięki obrazom artysty, 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. Prezentacja obrazów 

wzbogacona została opowieściami artysty. Jak mogli się przekonać uczniowie pan Walenty 

obdarzony jest nie tylko zdolnościami malarskimi, ale i krasomówczymi. 

Malarz od kilku lat dzieli się z młodzieżą ZSG doświadczeniem pracy w kopalni. Pierwsze 

spotkanie zorganizowane zostało w grudniu 2010 r. Prace malarskie z cyklu „Moja robota 

w kopalni” są również ozdobą uroczystych szkolnych Barbórek. Artysta podarował szkole 

górniczej kilka obrazów, m.in.: św. Barbary, prof. Jana Samsonowicza, a także pejzaż 

przedstawiający kopalnię „Bogdanka”. 

Przed laty, jako jeden z wielu górników, przyjechał do Łęcznej budować kopalnię 

w „Bogdance”. Pochodzi z Będzina, przez wiele lat pracował w Przedsiębiorstwie Robót 

Górniczych w Sosnowcu. Lubelszczyzna bardzo mu się spodobała, osiadł więc tu na stałe. Po 

przejściu na emeryturę powrócił do młodzieńczych marzeń i chwycił za pędzel. Należy do 

łęczyńskiej Grupy Inicjatyw Plastycznych i Fotograficznych „Plama”. Szczególne miejsce 

w jego artystycznym dorobku zajmują obrazy przedstawiające pracę w kopalni. Ten 

niezwykły, górniczy cykl „Moja robota w kopalni”, z fotograficzną wręcz dokładnością 

odzwierciedla niedostępną dla innych rzeczywistość podziemnego świata. 

Walenty Bąbelewski, górniczy cykl prezentował już ponad dwadzieścia razy m.in.: 

w Centrum Kultury w Łęcznej, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęcznej, 

Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej, parafii św. Barbary w Łęcznej, parafii św. 

Józefa w Łęcznej, Muzeum Regionalnym w Łęcznej, Wiejskim Domu Kultury 



w Zawieprzycach, Gminnym Ośrodku Kultury w Puchaczowie, Centrum Kultury w Ostrowie 

Lubelskim, Gminnej Bibliotece Publicznej w Ludwinie, Publicznym Przedszkolu nr 2 

w Łęcznej, Zespole Szkół nr 2 w Łęcznej i oczywiście wielokrotnie w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej. 

 

22 XII 2015. Spotkanie świąteczne w ZSG  

Wigilia Bożego Narodzenia to czas bardzo 

szczególny, większość z nas spędzi go z rodziną przy 

wspólnym stole, śpiewając kolędy i kultywując 

polskie tradycje. 22 grudnia 2015 r. był dla 

młodzieży, grona pedagogicznego i pracowników 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej dniem 

wspólnego przeżywania radości z przyjścia 

Dzieciątka Jezus. 

Okazją do wspólnego spotkania dla wszystkich była część artystyczna przygotowana przez 

młodzież. W szkolnej uroczystości z okazji świąt Bożego Narodzenia wziął udział Roman 

Cholewa Starosta Łęczyński. 

– Jest taki wyjątkowy wieczór wśród grudniowych dni, gdy pierwsza gwiazda na niebie 

zalśni, gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole, gdy łamiemy opłatek, 

składamy życzenia. To noc wyjątkowa, jedyna, niepowtarzalna noc Bożego Narodzenia – 

mówił Dyrektor Arkadiusz Marucha na początku świątecznego spotkania. Z okazji 

zbliżających się świąt przekazał najserdeczniejsze życzenia uczniom, nauczycielom 

i pracownikom szkoły oraz rodzicom – Niech te Święta przyniosą nam wiele dobrych chwil, 

niech radość zagości w domach, niech ogarnie nas ciepło wigilijnej świecy. Niech atmosfera 

świąt Bożego Narodzenia napełni nasze rodziny spokojem i radością, a Gwiazda Betlejemska 

zwiastuje nam same dobre nowiny. 

Następnie głos zabrał Starosta Łęczyński, który podziękował dyrekcji i nauczycielom za 

dobrą współpracę. Podkreślił, że mijający rok był dla Zespołu Szkół Górniczych bardzo 

ważny, szkoła obchodziła Jubileusz 10-lecia istnienia, nadany został jej sztandar, 

zrealizowano istotne inwestycje wpływające na poprawę warunków pracy i nauki. Starosta 

życzył wszystkim zebranym zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych 

w rodzinnej atmosferze oraz szczęśliwego Nowego 2016 Roku. 

Ewangelię o Bożym Narodzeniu odczytał ks. Paweł Kotowski, który poprowadził następnie 

modlitwę o przeżywanie tych rodzinnych świąt w radości i miłości. 

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

śpiewania kolęd. 

Program artystyczny przygotowała młodzież pod kierunkiem ks. Pawła Kotowskiego 

i Tomasza Sarana, nauczyciela przedmiotów zawodowych. 

 



12 I 2016. Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców 

12 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej odbył się 

Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej 

Chłopców. Nagrodą główną był awans do 

Rejonowego Turnieju Piłki Siatkowej, 

który odbędzie się 22 stycznia 2016 r. 

w Świdniku. 

Do zawodów przystąpiły drużyny 

z Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, 

Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara 

w Milejowie, Zespołu Szkół im. K. K. 

Jagiellończyka w Łęcznej i Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Zespół Szkół Górniczych reprezentowała drużyna w składzie: Miłosz Bernecki kl. 4a, Marcin 

Nowaczek, Adrian Morawski z klasy 4b, Wojciech Pągowski, Piotr Suwała z kl. 4d, Dominik 

Broński kl. 3a, Zieliński Kamil z klasy 2b, Adam Mroczek kl. 2m. 

Rywalizacja odbywała się systemem „każdy z każdym”. Końcowa klasyfikacja przedstawia 

się następująco : 

I miejsce i awans do rozgrywek rejonowych wywalczyła drużyna z Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej 

II miejsce – ZS Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie 

III miejsce – Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach 

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

Uczniów z ZSG w Łęcznej do turnieju przygotowywał Adam Matej. Gratulujemy 

zwycięzcom! 

18 I 2016. Według Perspektyw ZSG jest najlepszą szkołą w Powiecie 

Łęczyńskim 

 

Znane są już wyniki 18. Edycji Ogólnopolskiego 

Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 

2016. Po raz  kolejny dobrze ocenione zostały technika 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Znalazły się one w pierwszej 30 techników 

w województwie lubelskim: 

19 miejsce - Technikum Elektryczne w ZS Górniczych 

w Łęcznej (kształcące w zawodzie: technik elektryk) 

28 miejsce - Technikum Górnicze w ZS Górniczych w 

Łęcznej (kształcące w zawodzie: technik górnictwa 

podziemnego, technik mechanik, technik przeróbki 

kopalin stałych). 

Kapituła rankingu bierze 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. 



Technika Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej od kilku lat zajmują najlepszą lokatę 

w Powiecie Łęczyńskim i bardzo dobrą w województwie lubelskim. Wyniki te potwierdzają 

wysoką jakość kształcenia w ZSG. 

 

23 I 2016. Nogi bolą, ale było warto!  

Pozostało już tylko 100 dni do matury. 

Cztery lata wspólnej nauki minęły 

zadziwiająco szybko. 23 stycznia 2016 r. 

w sali balowej Zajazdu Drob 

w Urszulinie, na balu studniówkowym 

bawiło się 65 uczniów Technikum 

Górniczego i Elektrycznego. 

– Bo coś w szaleństwach jest z młodości, 

wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu, co 

jest mądrzejsze od mądrości 

i rozumniejsze od rozumu – słowami 

Leopolda Staffa absolwenci Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej rozpoczęli Bal 

Studniówkowy 2016. Uczniów, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości, powitali 

przedstawiciele tegorocznych maturzystów: Magdalena Bodzak i Radosław Świder. 

W tym wyjątkowym dniu uczniom towarzyszyli wychowawcy: Iwona Czech (wych. kl. IVa), 

Ewa Pytka (wych. IVb), Piotr Gałat (wych. IVc) i Marzena Golan (wych. IVd), a także 

dyrekcja szkoły: Arkadiusz Marucha, Maria Jarmuł-Snopek, Edyta Król. Szczególnym 

gościem tego wieczoru był Wicestarosta Łęczyński Dariusz Kowalski wraz z małżonką. 

Oficjalnego otwarcia balu dokonał Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha. – Przez cztery lata 

zdobywaliście wiedzę, pracowaliście na to, by  osiągnąć wyznaczone cele. Dzisiejszego 

wieczoru odłóżcie na bok wszelkie troski i zmartwienia, zajmiecie się nimi w poniedziałek, 

a teraz po prostu dobrze się bawcie – zachęcał. 

Następnie uczniowie zwracając się do Wicestarosty Łęczyńskiego podziękowali mu za 

zaangażowanie w rozwój Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Dziękowali także dyrekcji za 

opiekę i troskę okazaną w czasie czterech lat edukacji. Wychowawcom dziękowali, za pomoc, 

zrozumienie i towarzyszenie we wspólnej wędrówce. 

W podniosłą atmosferę tradycyjnego poloneza, otwierającego studniówkowy bal, wprowadził 

uczniów odczytany werset Pana Tadeusza: Poloneza czas zacząć. Podkomorzy rusza i z lekka 

zarzuciwszy wyloty kontusza, i wąsa podkręcając, podał rękę Zosi i skłoniwszy się grzecznie 

w pierwszą parę prosi. Po tych słowach ruszył korowód elegancko ubranych par, uczniowie 

dostojnym krokiem podążali po parkiecie, starając się nie pomylić kroków uroczystego tańca. 

Tego wieczoru nikt nie myślał o nauce. Uczniowie jeszcze długo będą wspominać 

niepowtarzalną atmosferę studniówki, która trwała do białego rana. 

– Będziemy wspominać ten bal do końca życia, bo tak wspaniałych chwil nigdy się nie 

zapomina. Damy wyglądały nieziemsko, a tańcząc wytwornie poloneza, zwalały z nóg 

podziwiających. 

– Zabawa była przednia, DJ bardzo super, a przede wszystkim była świetna muzyka. Jeszcze 

raz chciałbym to powtórzyć. 



– Niesamowita ekipa, ogólnie dużo się działo, nie było chwili wytchnienia, taniec za tańcem. 

– Było cool, czułem się jak w siódmym niebie. Wybawiłem się na całe życie. 

– W pamięci pozostanie mi wyjątkowy dzień, spędzony w gronie bliskich mi osób. 

– Studniówka była wspaniała, muzyka fantastyczna, zabawa fantastyczna, jedzenie wyborne. 

DJ wykonał świetną pracę rozkręcając w okolicy północy zabawę w stylu weselnym. 

– Zabawa była rewelacyjna. Ogólnie elektrycy mieli fazę. 

– Studniówka była super, wspaniała, piękna, najlepsza, ekstra, ale za krótka. 

– Bawiliśmy się świetnie do białego rana. Nogi bolą, ale było warto! 

12 II 2016. „Zakochaj się w czytaniu”. Literackie walentynki w ZSG  

Ostatni dzień nauki przed długo 

wyczekiwanymi feriami, upłynął uczniom 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej w 

niezwykle miłej atmosferze. Młodzież z 

Samorządu Uczniowskiego razem z 

nauczycielami bibliotekarzami przygotowała 

dla wszystkich walentynkową niespodziankę. 

Podczas przerw na szkolnych korytarzach 

rozbrzmiewały piosenki   o miłości, a w czasie 

lekcji Natalia Wachnik i Piotr Kowal z kl. IIc 

obdzielali uczniów serduszkami, 

zawierającymi cytaty o miłości z literatury polskiej i światowej. Serduszka otrzymali nie tylko 

uczniowie, ale także dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Obdarowanym uśmiech 

od razu rozjaśniał twarze, bo każdy przecież pragnie być kochany. 

Całe wydarzenie obfotografowała Weronika Jasińska z kl. IIc, a o stronę muzyczną zadbali: 

Martyna Hryciuk z kl. IIIc, Marek Maksymiuk z kl. IVa i Karol Fariaszewski z kl. IIm. 

8 III 2016. A my lubimy dziewczyny 

Zero mycia, zero prania, zero szycia, 

gotowania. Dziś dzień kobiet drogie panie, 

tysiąc kwiatów na spotkanie. 

Miłą niespodziankę dla płci pięknej z Zespołu 

Szkół Górniczych w Łęcznej w 

Międzynarodowym  Dniu Kobiet przygotował 

Samorząd Uczniowski, a dokładniej jego 

brzydsza część. W tym kosztownym dla 

mężczyzn, a sympatycznym dla kobiet dniu 

odbył się specjalny koncert. Na początek 

wszystkim zgromadzonym pięknym paniom uczniowie życzyli  wszystkiego najlepszego, 

zdrowia , szczęścia, sukcesów, dużo uśmiechu,  podziękowali także za wyrozumiałość dla 

płci przeciwnej.  Nie zabrakło też kwiatów, młodzi mężczyźni paniom pracującym w szkole 

oraz swoim koleżankom wręczyli różyczki. To nie był koniec niespodzianek. Przy dźwiękach 

piosenki „Za zdrowie Pań” organizatorzy częstowali kubeczkiem szampana bezalkoholowego 

i zapraszali do wzniesienia toastu „który niechaj wiecznie trwa”. 



8 marca w ZSG w Łęcznej tak uroczyście obchodzony był za sprawą tych oto dżentelmenów: 

Przemka Blicharza, Dawida Brzozowskiego, Karola Fariaszewskiego, Pawła Jaroszka, 

Daniela Jasiny, Przemka Jureckiego, Karola Kury, Mateusza Mroczka, Szymona Osieleńca, 

Michała Rembisza, Bartka Roczona, Jarka Sawickiego, Artura Słomińskiego, Adriana 

Winiarczyka oraz Grzegorza Mazura opiekuna SU. 

11 III 2016. Uczniowie ZSG na Dniach Otwartych UMCS w Lublinie 

Już po raz trzeci uczniowie z Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej pod opieką Daniela 

Zagrodnika, nauczyciela j. rosyjskiego 

uczestniczyli w wycieczce na Dni Otwarte 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie. Piętnastoosobowa grupa młodych 

naukowców z wielkim zainteresowaniem 

zwiedziła Wydział Fizyki, Matematyki i 

Informatyki, Wydział Chemii oraz Wydział 

Humanistyczny. 

W tym dniu czekały na uczniów pokazy oraz 

prezentacje przygotowane przez studentów oraz pracowników naukowych. Wycieczkowicze 

po raz pierwszy zapoznali się ze specyfiką oraz strukturą Pracowni 3D, w której mieli okazję 

posłuchać ciekawostek dotyczących skanowania w formacie 3D oraz poćwiczyć swoje 

umiejętności manualne na specjalistycznym programie komputerowym. Dużym 

zainteresowaniem cieszyła się Pracownia Fizyki medycznej, w której czekały na uczniów 

nowinki ze świata radioterapii, radiologii i dozymetrii. Uczniowie zaobserwowali jak wygląda 

widmo promieniowania. Wysłuchali niezwykle interesujących informacji dotyczących 

pomiaru wiązki przeznaczonej do radioterapii – wykrywania nowotworów. 

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Wydziału Chemii, na którym rozrywką było 

wciąganie helu i mówienie zmienionym głosem. W tym dniu doświadczenia chemiczne 

cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko uczniów z naszej szkoły, lecz i pobliskich 

gimnazjów i szkół średnich. Prezentowane przez pracowników naukowych doświadczenia 

zebrały całą aulę widzów. Uczniowie zobaczyli doświadczenia chemiczne takie, jak: „kolory 

tęczy”, zmianę pH przy użyciu fenoloftaleiny w wyniku czego bezbarwny roztwór zmienił się 

w fioletowo-malinowy. Ponadto wysłuchali informacji na temat właściwości amoniaku, sodu 

oraz potasu. Niezwykle miło było uczestniczyć w doświadczeniu polegającym na wytrącaniu 

chlorku ołowiu, w którym udział wziął uczeń klasy IIc Dawid Brzozowski. 

Po intensywnej dawce informacji naukowych w Instytucie Fizyki i Wydziale Chemii, 

uczniowie wypili gorącą herbatę oraz częstowali się słodkościami przygotowanymi w 

Instytucie Filologii Słowiańskiej. Instytut Filologii Słowiańskiej jest patronem naukowym 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, dlatego z tym większym zainteresowaniem uczniowie 

uczestniczyli w prezentacjach multimedialnych, krótkich projekcjach przygotowanych przez 

studentów filologii rosyjskiej. Na wstępie przybyłych przywitała Wicedyrektor IFS UMCS w 

Lublinie dr hab. Alina Orłowska, która przybliżyła im specyfikę studiów rusycystycznych. 

Ugoszczeni uczniowie z radością wzięli udział w quizie językowym oraz karaoke, śpiewając 

piosenki w języku rosyjskim. Najbardziej przypadła im do gustu piosenka młodego artysty, 

zwycięzcy Konkursu Piosenki Eurowizji 2009, Aleksandra Rybaka. 



W drodze powrotnej uczniowie z chęcią relacjonowali wydarzenia z wyjazdu oraz dzielili się 

spostrzeżeniami i fotografiami. Wyjazd był bardzo udany, uczniowie już czekają na kolejne 

spotkanie z nauką. Rządnymi wiedzy byli uczniowie z klasy 2c: Aleksandra Stopa, Renata 

Gwiazda, Weronika Jasińska, Jakub Pawlak, Kacper Łapiński, Magdalena Sawicka, Natalia 

Wachnik, Natalia Podleśna, Łucja Grabczak, Dawid Brzozowski oraz z klasy 1a: Sebastian 

Lewandowski, Monika Wołos, Aleksandra Obroślak, Filip Melchior, Robert Urbaś i Maciej 

Choroś z 1d. 

15 III 2016. Reprezentacja ZSG na Giełdzie Szkół w Cycowie 

Gimnazjum w Cycowie po raz kolejny 

zorganizowało Giełdę Szkół 

Ponadgimnazjalnych Cyców 2016. Na giełdzie 

ofertę edukacyjną zaprezentowały m.in. szkoły 

z Lublina, Chełma, Łęcznej, Siedliszcza, 

Korolówki-Osady. Obecni również byli 

reprezentanci Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej. 

Uczniowie zachęcali gimnazjalistów z Cycowa 

do podjęcia nauki w ZSG, przedstawiając nową 

ofertę kształcenia, wzbogaconą o kierunki 

niegórnicze w technikum jak i zasadniczej szkole zawodowej. 

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

zajęciach pozalekcyjnych przekazywali zainteresowanym: Łucja Grabczak z kl. 2c, Dawid 

Brzozowski z kl. 2c oraz Karol Stępniak z kl. 3m wraz z nauczycielem przedmiotów 

zawodowych Benedyktem Porębskim. 

17 III 2016. "Młodzież Zapobiega Pożarom"  

17 marca 2016 r. w Komendzie Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej 

odbyły się eliminacje powiatowe XXXIX 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej pod hasłem "Młodzież 

Zapobiega Pożarom". Jakub Okoń, uczeń 

kl. II d TE zajął w nim III miejsce w 

kategorii szkół ponadgimnazjalnych. 

W turnieju uczestniczyła młodzież szkolna 

w trzech grupach wiekowych: uczniowie 

szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych. Do testu wiedzy 

pożarniczej zakwalifikowały się 33 osoby 

wyłonione na szczeblu miejsko - gminnym. Eliminacje powiatowe składały się z dwóch 

części: pisemnej i ustnej. 

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

organizację i zadania ochrony przeciwpożarowej, przepisy z zakresu ochrony ludności, 

ekologii i ratownictwa, przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się 

pożarów, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, 



zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków i lasów, zasady udzielania pierwszej pomocy 

przedlekarskiej. 

21 III 2016. Pierwszy dzień wiosny na sportowo 

W pierwszy dzień wiosny w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej zorganizowany został 

Dzień Sportu Szkolnego. Młodzież wzięła 

udział w Turnieju Tenisa Stołowego, 

w Trunieju Piłki Nożnej oraz Armwrestlingu. 

Zwycięzcy: 
 
Turniej Tenisa Stołowego - dziewczęta 
1. Klaudia Chwil - kl. 3c 

2. Justyna Kaukus - kl. 3c 

3. Łucja Grabczak- kl. 2c 

Turniej Tenisa Stołowego - chłopcy 

1. Grzegorz Boruch - kl. 3d 

2. Mateusz Ciężkal - kl. 2a 
3. Adrian Tokarski - kl. 2d 
 
Turniej Piłki Nożnej 
1. Klasa IVa 

2. Klasa IIa 
3. Klasa IIm 
 
Armwrestling 
1. Michał Kozik - kl. 3m 

2. Sebastian Babiarz - kl. 4a 

3. Marcin Nowaczek - kl. 4b 

Zwycięzcom gratulujemy! 

Dzień Sportu Szkolnego odbył się z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego: Piotra 

Gałata, Adama Mateja i Janusza Mieczkowskiego. 

23 III 2016. Spotkanie Wielkanocne 

Miłości bez Krzyża nie znajdziecie, a 

Krzyża bez Miłości nie uniesiecie - to motto 

spotkania wielkanocnego wprowadziło 

w świąteczny klimat montażu, 

przygotowanego przez uczniów pod opieką 

ks. Marcina Pydy. 

Szkolną uroczystość, która odbyła się  23 

marca 2016 r. swoją obecnością uświetnili: 

Dariusz Kowalski Wicestarosta Łęczyński 

oraz Kazimierz Radko Sekretarz Powiatu.  

- Przed nami radosny czas Świąt Wielkiej Nocy - mówił dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha -

 niech będzie on dla nas źródłem optymizmu i wiary we własne siły. Niech radość 

Wielkanocnego Poranka pozostanie na zawsze w naszych sercach. Świąteczne życzenia 



złożył także Wicestarosta Łęczyński, życzył wszystkim, by spędzili ten szczególny czas w 

miłej, domowej atmosferze.  

Spotkanie było też okazją do wręczenia nagród zwycięzcom Konkursu Literackiego 

„Zdarzyło się w bibliotece”. Nagrody z rąk dyrektora otrzymali: Rafał Włodarczyk – za 

zajęcie I miejsca oraz Mateusz Mroczek - za zajęcie II miejsca. 

6 IV 2016. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 

W tym roku Łęczna po raz trzeci zaświeciła na 

niebiesko dla autyzmu. Impreza z roku na rok 

przygotowywana jest z coraz większym 

rozmachem. Jej organizacją zajmuje się Ośrodek 

Rewalidacyjno Wychowawczy w Łęcznej oraz 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: 

Roman Cholewa Starosta Łęczyński i Teodor 

Kosiarski Burmistrz Łęcznej.  

W środę 6 kwietnia przed ratuszem na placu 

Tadeusza Kościuszki, zgromadzili się ci, którym nie jest obojętny los osób dotkniętych 

autyzmem. Każdy otrzymał niebieską wstążeczkę, a dzieci niebieskie baloniki, które z 

zadowoleniem obnosiły po placu. Podczas uroczystości nie zabrakło dyrektorów szkół i 

placówek, których wychowankowie przygotowali występy artystyczne. W imprezie 

uczestniczył także Arkadiusz Marucha, dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Nieustającym zainteresowaniem dzieci i rodziców cieszyły się stoiska sensoryczne, przy 

których pracownicy Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego pomagali doświadczyć świata 

dziecka autystycznego. 

Po oficjalnym rozpoczęciu program taneczno-wokalny zaprezentowali uczniowie szkół 

podstawowych, gimnazjów, dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzież, a także studenci 

Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Ciekawy występ przygotowali także uczniowie 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Widowni podobał się wykonany przez Adriana 

Winiarczyka wielki przebój Modern Talking You're my heart, you're my soul. Duet Szymon 

Osieleniec – śpiew i Bartłomiej Jośko – gitara, wykonali znany utwór Tadeusza Woźniaka 

Zegarmistrz światła, a Łucja Grabczak piękną piosenkę Moja i twoja nadzieja. Do występów 

przygotowywała uczniów Marzena Golan nauczycielka języka polskiego. 

Wieczorem uruchomiona została mieniąca się różnymi kolorami, także na niebiesko, 

fontanna. Podświetlony został ratusz, a w niebo wzniosły się ogromne lampiony. Atrakcją 

imprezy była także runda honorowa wykonana przez motocyklistów, którzy okrążyli plac 

przy charakterystycznym, pięknie brzmiącym, zwłaszcza dla fanów motoryzacji, ryku 

silników. 

– Mam nadzieję, że dzięki takim spotkaniom jak dzisiejsze uświadomimy sobie, że wszyscy 

jesteśmy niepowtarzalni i bardzo sobie potrzebni – mówiła na zakończenie dyrektorka ORW 

w Łęcznej, Aneta Zabłocka. 

Kwiecień jest miesiącem wiedzy na temat autyzmu, w związku z tym pracownicy Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej zaplanowali także działania towarzyszące: 

informacyjne i szkoleniowe. 



7 IV 2016. Dyrektor ZSG w Łęcznej na gali podsumowującej  

IV edycję Konkursu Lider Innowacji 

W auli Wyższej Szkoły Ekonomii i 

Innowacji w Lublinie odbyła się uroczysta 

gala czwartej edycji Konkursu „Lider 

Innowacji” i Projektu „Szkoła Innowacji".  

 

W tym ważnym dla środowiska edukacyjnego 

wydarzeniu wzięli udział dyrektorzy trzech 

szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 

Łęczyńskiego: Arkadiusz Marucha dyrektor 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, Dorota 

Makara dyrektor Zespołu Szkół im. K.K. 

Jagiellończyka w Łęcznej oraz Jolanta Wąsala i Jan Trojak dyrektorzy Zespołu Szkół 

Rolniczych w Kijanach. Organizatorem Konkursu  jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 

w Lublinie. Przedsięwzięciu patronują Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent 

Miasta Lublin oraz Lubelski Kurator Oświaty. 

Na uroczystość przybyli: Krzysztof Komorski  zastępca prezydenta m. Lublin,  Ryszard 

Golec Wicekurator Oświaty,  Ewa Dumkiewicz-Sprawka dyrektor Wydziału Oświaty i 

Wychowania, dr hab. Mirosław J. Jarosz, prof. nadzw. WSEI-Rektor WSEI, Halina Drozd 

dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.   Obecni 

również byli przedstawiciele Totalizatora Sportowego Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., 

MPK Lublin, PKO Bank Polski S.A. oraz Towarzystwa Inwestycyjnego „Elektrownia 

Wschód” S.A. jako partnerzy i sponsorzy tegorocznej edycji. Na tak ważnej uroczystości nie 

mogło zabraknąć dyrektorów, nauczycieli i uczniów, którzy są głównymi adresatami 

Konkursu. 

Głównym celem Konkursu jest wyróżnienie i promowanie szkół nowoczesnych, 

innowacyjnych, wspierających edukację praktyczną, dbających o przyszłość swoich 

absolwentów. Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z województwa 

lubelskiego. Certyfikat Szkoła Innowacji jest poświadczeniem, że jednostka edukacyjna 

dokłada wszelkich starań, aby kształcić na jak najwyższym poziomie – kształtować postawy 

przedsiębiorcze oraz społeczną odpowiedzialność i kreować najlepsze wzorce w dziedzinie 

edukacji. 

W gronie 28 szkół, które w 2016 roku uhonorowane zostały Certyfikatem Szkoła Innowacji 

znalazły się trzy szkoły Powiatu Łęczyńskiego: Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespół 

Szkół Górniczych w Łęcznej i Zespół Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej.  

8 IV 2016. VIII Edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego „Pomyśl 

logicznie” 

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła 

się VIII edycja Powiatowego Konkursu 

Matematycznego „Pomyśl logicznie”, nad którym 

patronat objął Starosta Łęczyński, Wójt Gminy 



Ludwin oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

„Barbórka”. 

Konkurs przebiegał w dwóch etapach, pierwszy miał wyłonić uczniów reprezentujących 

szkoły w etapie powiatowym. Do drugiego etapu przystąpiło 35 uczniów: z Publicznego 

Gimnazjum w Cycowie, Gimnazjum Publicznego w Ludwinie, Gimnazjum nr 1 w Milejowie, 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Spiczynie, Gimnazjum im. Natalii Nekraszowej w 

Jaszczowie, Gimnazjum nr 2 w Łęcznej oraz Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespołu 

Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej 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: Mateusz Mroczek kl. 3d, Rafał 

Podgornow kl. 3d, Wojciech Niećko kl. 3m, Piotr Jędruszak kl. 4d. 

Wyniki konkursu: 

Indywidualnie szkoły gimnazjalne: 

I miejsce – Krystian Czapski, Gimnazjum w Ludwinie 

II miejsce – Dawid Szafka, Gimnazjum nr 1 w Milejowie 

III miejsce – Sylwia Brut, Gimnazjum w Ludwinie 

IV miejsce – Mateusz Pizoń, Gimnazjum nr 1 w Milejowie 

V miejsce – Katarzyna Antoniak, Gimnazjum w Jaszczowie 

Indywidualnie szkoły ponadgimnazjalne: 

I miejsce – Mateusz Mroczek, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

II miejsce – Edyta Kozłowska, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach 

III miejsce – Wojciech Niećko, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

IV miejsce – Patryk Białkowski, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w 

Łęcznej 

V miejsce – Mateusz Kowalczuk, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach 

Zespołowo szkoły gimnazjalne: 

I miejsce - Gimnazjum Publiczne w Ludwinie 

II miejsce - Gimnazjum nr 1 w Milejowie 

III miejsce - Gimnazjum w Jaszczowie 

Zespołowo szkoły ponadgimnazjalne: 

I miejsce - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

II miejsce - Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach   

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



Nagrody zwycięzcom wręczali: Marta Piwońska Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i 

Spraw Społecznych Powiatu Łęczyńskiego, Arkadiusz Marucha Dyrektor Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej oraz z ramienia organizatorów Kinga Suprowicz. 

Fundatorami nagród w VIII edycji Powiatowego Konkursu Matematycznego „Pomyśl 

logicznie” byli: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Gmina Ludwin oraz Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

„Barbórka”.  

12 IV 2016. Liberum Veto na Przeglądzie 

Teatrów 

W Centrum Kultury w Łęcznej odbyły się eliminacje 

powiatowe Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów 

Dziecięcych i Młodzieżowych. 

Grupa teatralna Liberum Veto reprezentująca Zespół Szkół 

Górniczych w Łęcznej wystąpiła z nowatorską inscenizacją 

pod tytułem „Czerwony Kapturek w IV aktach”. 

Jest to opowieść o bohaterach czekających z utęsknieniem 

na czytelnika, który sięgając po książkę sprawi, że ożyją. 

W spektaktu wystąpili: Dawid Brzozowski, Łucja 

Grabczak, Paweł Jaroszek, Szymon Osieleniec, Aleksandra 

Stopa. Opiekunem grupy i autorką scenariusza jest 

Marzena Golan, nauczycielka języka polskiego. 

14 IV 2016. Międzyszkolne eliminacje 

Turnieju wiedzy o Łęcznej 

W Zespole Szkół nr 2 odbyły się eliminacje do 

XXXIII Turnieju wiedzy o Łęcznej. Do konkursu, 

który odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych 

przystąpiło 38 uczniów ze szkół z terenu powiatu 

łęczyńskiego.  

Szkołę górniczą reprezentowali: Paweł Kot, Michał 

Kozik, Szymon Kożuszek,  Wojciech Niećko, Jakub 

Okoń, Kamil Płaza. 

Do finału, który odbędzie się 28 kwietnia 2016 r. w sali Rady Miejskiej w Łęcznej, 

zakwalifikowali się Jakub Okoń i Wojciech Niećko. 

Uczestnicy musieli wykazać się rozległą wiedzą: o lokacji miasta, właścicielach, znakach 

miasta, jarmarkach, zabytkach, przełomowych wydarzeniach w historii miasta, organizacjach 

i instytucjach społecznych, ulicach, pomnikach i budynkach miejskich, losach Łęcznej w 

okresie wojny i okupacji, znajomością wydawnictw poświęconych miastu oraz informacjami 

o bieżących wydarzeniach i strukturze administracyjnej gminy i powiatu Łęczyńskiego. 

Organizatorem Turnieju jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej. 

28 IV 2016. Finał Turnieju Wiedzy o Łęcznej 



W sali Rady Miejskiej odbył się 

XXXIII finał Turnieju Wiedzy o 

Łęcznej. Organizatorem konkursu było 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Łęczyńskiej, które  jak co roku 

przygotowało dla młodzieży szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

test, mający na celu sprawdzenie 

wiedzy dotyczącej historii miasta. 

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, 

pod kierunkiem nauczycielki historii 

Moniki Jaszuk, reprezentował uczeń klasy 2d, Jakub Okoń. Jak podkreślał Organizator, w 

tegorocznej edycji turnieju uczniowie musieli zmierzyć się z niezwykle trudnym testem, w 

którym trzeba było wykazać się bardzo dobrą znajomością miasta: od lokalizacji miasta 

(ulice, pomniki i budynki miejskie z uwzględnieniem umiejętności ich rozpoznania, w tym 

już nieistniejące), właścicieli, przez łęczyńskie jarmarki, zabytki, przełomowe wydarzenia w 

historii miasta (okres wojny i okupacji) czy organizacje i instytucje społeczne, które działały 

lub nadal funkcjonują w mieście (samorządność gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego w tym 

organy uchwałodawcze i wykonawcze jak również struktura organizacyjna),  bieżące 

wydarzenia i osoby związanych z naszym miastem. 

W jury turnieju zasiedli: Eugeniusz Misiewicz – Dyrektor CK w Łęcznej oraz Paweł Brodzisz 

– absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, malarz. 

Reprezentant naszej szkoły uplasował się na VI miejscu. Gratulujemy! 

25 IV 2016. Dzień Otwarty w gimnazjum w Puchaczowie 

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Puchaczowie podczas Dnia Otwartego, szkoły 

ponadgimnazjalne zaprezentowały swoją ofertę 

edukacyjną na rok szkolny 2016/2017. Nie 

zabrakło wśród nich przedstawicieli Zespołu 

Szkół Górniczych w Łęcznej.  

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

zachęcali gimnazjalistów do podjęcia nauki w 

ich szkole przekonując do wyboru 

proponowanych kierunków nie tylko przy 

stoiskach ale również zabierając głos na forum szkoły. W Puchaczowie prezentowali się 

m.in.: ZS im. K.K. Jagiellończyka, I LO im. Jana Zamoyskiego, ZS w Ludwinie, ZSZ nr 5 w 

Chełmie, VIII LO im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

reprezentowali uczniowie klasy 2c:  Aleksandra Stopa, Natalia Wachnik, Szymon Osieleniec. 

Opiekę nad uczniami sprawowała Ewa Pytka, nauczycielka przedmiotów zawodowych. 

26 IV 2016. „Śpiewający Słowik” 2016 



Odbyły się Eliminacje Powiatowe 

Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i 

Młodzieżowej "Śpiewający Słowik” 2016. 

Przesłuchanie odbyło się w Centrum Kultury w 

Łęcznej. Zespół Szkół Górniczych reprezentowali 

Klaudia Nejman i Adrian Winiarczyk. 

Jury w skład którego weszli: mgr Joanna 

Podgórniak, Monika Szymczyk i Jakub 

Stasikowski 

oceniało dobór repertuaru do wieku i dojrzałości 

uczestnika konkursu, interpretację śpiewanego utworu oraz możliwości wokalne wykonawcy. 

Spośród 48 uczestników nominacje do Festiwalu Wojewódzkiego otrzymało pięć osób. 

Wśród nominowanych znalazła się też Klaudia Nejman uczennica kl. 3c Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i statuetki ufundowane przez 

Starostwo Powiatowe w Łęcznej. 

Uczniów przygotowali Marzena Golan nauczyciel języka polskiego oraz Grzegorz Mazur 

nauczyciel przedmiotów zawodowych. 

27 IV 2016. Atrakcje „Dnia Otwartego” w ZSG  

Gwarno, tłumnie i radośnie było 27 kwietnia 2016 r. podczas Dnia Otwartego w Zespole 

Szkół Górniczych w Łęcznej. Budynek szkoły 

został na ten dzień specjalnie przygotowany, a 

na gimnazjalistów czekało wiele atrakcji. Już 

przy wejściu otrzymywali smaczne jabłko 

oraz naklejkę z logo szkoły na powitanie.  

Na szkolnym korytarzu zaaranżowane zostały 

stoiska prezentujące zawody, w których 

kształcić się będzie można od września. 

Młodzi goście zwiedzając szkołę obejrzeli też 

sale przedmiotów zawodowych. 

Oprócz typowo zawodowych prezentacji, przygotowano też część rozrywkową. Wszyscy 

zostali zaproszeni na występ szkolnego koła teatralnego „Liberum Veto”. Dowcipnie 

zaaranżowana bajka o Czerwonym Kapturku podobała się wszystkim. W każdym zakątku 

szkoły przygotowane zostały inne atrakcje. Na dolnym korytarzu koncertowała grupa 

muzyczna. Tu również często przystawali gimnazjaliści. 

W sali gimnastycznej można było wziąć udział w zawodach sportowych, w sali 

komputerowej w turnieju gry League of legends. Odwiedzający popróbowali swoich 

możliwości w grach z technologią kinet oraz jeździe samochodem wyścigowym Formuła 1. 

Do „Strefy Relaksu” zapraszała biblioteka szkolna. Przy dźwiękach relaksacyjnej muzyki 

można było przez chwilę wypocząć na przygotowanej kanapie, przejrzeć prasę, albo poczytać 

książkę. Kanapa zostanie już pewnie w tym miejscu, bo cała strefa relaksu najbardziej 

spodobała się uczniom ZSG. 

Po intensywnym spacerze gimnazjaliści udawali się za budynek szkoły, gdzie na zielonej 

trawce czekał na nich grill z gorącymi kiełbaskami i napojami. Tuż obok na przygotowanej 

strzelnicy można było sprawdzić celność . Chętnych do tych zawodów nie brakowało. 



Organizatorzy wiele z siebie dali by gimnazjaliści z terenu powiatu Łęczyńskiego i nie tylko, 

wrócili we wrześniu i tu przeżyli najwspanialsze lata nauki. 

28 IV 2016. Turnieju Wiedzy o Łęcznej  

W sali Rady Miejskiej odbył się XXXIII finał 

Turnieju Wiedzy o Łęcznej. Organizatorem 

konkursu było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Łęczyńskiej, które jak co roku przygotowało dla 

młodzieży szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych test, mający na celu 

sprawdzenie wiedzy dotyczącej historii Miasta. 

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, pod 

kierunkiem nauczycielki historii Moniki Jaszuk, 

reprezentował uczeń klasy 2d, Jakub Okoń. Jak 

podkreślał Organizator, w tegorocznej edycji 

turnieju uczniowie musieli zmierzyć się z niezwykle trudnym testem, w którym trzeba było wykazać 

się bardzo dobrą znajomością miasta: od lokalizacji miasta (ulice, pomniki i budynki miejskie z 

uwzględnieniem umiejętności ich rozpoznania, w tym już nieistniejące), właścicieli, przez łęczyńskie 

jarmarki, zabytki, przełomowe wydarzenia w historii miasta (okres wojny i okupacji) czy organizacje i 

instytucje społeczne, które działały lub nadal funkcjonują w mieście (samorządność gminy Łęczna i 

powiatu łęczyńskiego w tym organy uchwałodawcze i wykonawcze jak również struktura 

organizacyjna), bieżące wydarzenia i osoby związanych z naszym miastem. 

W jury turnieju zasiedli: Eugeniusz Misiewicz – Dyrektor CK w Łęcznej oraz Paweł Brodzisz – 

Absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, malarz. 

Reprezentant naszej szkoły uplasował się na VI miejscu. 

29 IV 2016. Pożegnanie uczniów klas czwartych 

Uroczyste pożegnanie uczniów klas czwartych 

w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej 

odbyło się 29 kwietnia 2016 r. – Dzisiaj 

osiągnęliście jeden ze swoich celów, 

ukończyliście szkołę – mówił Arkadiusz 

Marucha, dyrektor ZSG – Z jednej strony to 

koniec, ale z drugiej wyzwanie, bo przed wami 

nowe cele. Będziecie je osiągać już bez naszej 

pomocy. Przed wami egzamin maturalny i z 

kwalifikacji zawodowych, których pomyślne 

przejście otworzy przed wami drogę do życia 

zawodowego. Życzę wam, by te najważniejsze egzaminy zakończyły się sukcesem.  

Następnie Dariusz Kowalski Wicestarosta Łęczyński wracając pamięcią do swych szkolnych 

lat, życzył absolwentom, by dobrze wspominali szkołę, przyjaciół, kolegów i nauczycieli. – 

Dla was pewien etap w życiu się kończy – mówił – Gdy wchodzi się w dorosłe życie to 

ochrona jaką daje szkoła i rodzina powoli znika, musicie sami podejmować trudne decyzje. 

Życzę wam powodzenia w dorosłym życiu. 

Głos zabrali także reprezentanci absolwentów. Podziękowali dyrekcji, wychowawcom, 

nauczycielom za pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu talentów. – Dziękujemy za ukazywanie 



tego, w czym jesteśmy najlepsi i przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się 

spodziewamy. Za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni, za to, że w tak wielu 

sytuacjach mogliśmy na was liczyć. Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie nie jest ostatnie. 

Szczególnym akcentem uroczystości było wręczenie przez Dyrektora i Wicestarostę 

Łęczyńskiego dyplomów i nagród. Damian Mrozik, uczeń z najwyższą średnią (4,44), 

otrzymał smartfona LG,  ufundowanego przez współpracującą ze szkołą firmę Malinex. 

Nagrody otrzymali także: Magdalena Bodzak (śr. 4,24), Radosław Świder (śr. 4,22), Mateusz 

Warzyszak (śr. 4,19), Paweł Stachal (śr. 4,19),  Krystian Sawicki (śr. 4,13) Adrian 

Chwedczuk (śr. 4,0). Średnia wyliczona została za cykl nauczania. Za zaangażowanie w życie 

szkoły nagrody otrzymali także: Rębisz Michał, Marek Maksymiuk. 

Szczególnym gestem pożegnania ze szkołą było zasadzenie przez klasę 4a pamiątkowego 

drzewka. Uroczystość zakończyła się spotkaniem absolwentów z wychowawcami klas: Iwoną 

Czech, Piotrem Gałatem, Marzeną Golan i Ewą Pytką i wręczeniem upragnionych świadectw. 

- To co mam, to radość najpiękniejszych lat. To co mam, to serce, które jeszcze na wszystko 

stać. To co mam, to młodość, której nie potrafię kryć, to wiara, że naprawdę umiem żyć – 

usłyszeli na pożegnanie absolwenci Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Tę ciągle aktualną 

piosenkę, wspaniale zaśpiewała im Klaudia Nejman, uczennica klasy 2c Technikum 

Górniczego. 

3 V 2016. 3 Maja w Łęcznej 

Łęczyńskie obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła Msza św. w 

intencji Ojczyzny, sprawowana w parafii św. 

Marii Magdaleny.  

Gospodarz miejsca, ks. Janusz Rzeźnik, 

powitał najpierw organizatorów obchodów 

narodowego święta: Krystynę Borkowską 

przewodniczącą Rady Miasta oraz Todora 

Kosiarskiego Burmistrza Łęcznej. Powitał 

przedstawicieli władz Powiatu Łęczyńskiego: 

Starostę Romana Cholewę oraz Wicestarostę 

Dariusza Kowalskiego. Witał poczty 

sztandarowe, reprezentantów szkół, przedszkoli, zakładów pracy i związków zawodowych. 

Wśród świętujących jedno w najważniejszych wydarzeń w kalendarzu historycznym Polski 

byli obecni byli także uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej z dyrektorem 

Arkadiuszem Maruchą i prezesem Stowarzyszenia „Barbórka” Adamem Matejem. 

Przed rozpoczęciem liturgii uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Łęcznej zaprezentowali część 

artystyczną, w której przypomnieli okoliczności uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów. 

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

Kościuszki, gdzie najpierw wysłuchali spektaklu słowno-muzycznego w wykonaniu dzieci z 

Przedszkola Publicznego nr 3 w Łęcznej, a następnie przemówienia Burmistrza Miasta i 

Starosty Łęczyńskiego. 

Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, a Orkiestra Górnicza LW 

„Bogdanka” S.A. zakończyła uroczystość wiązanką patriotycznych utworów. 



4 V 2016. Matura 2016  

4 maja uczniowie wszystkich szkół 

ponadgimnazjalnych w Polsce przystąpili do 

egzaminu dojrzałości. W pierwszych dniach 

zdawali język polski, matematykę oraz język 

angielski. Egzaminy maturalne będą trwać 

niemal do końca maja, przed uczniami są 

jeszcze egzaminy ustne i dodatkowe 

z wybranych przedmiotów.  

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej do 

egzaminu dojrzałości przystąpiło 65 uczniów 

z klas o specjalności: technik górnictwa 

podziemnego, technik przeróbki kopalin stałych, technik mechanik i technik elektryk.  

Uczniowie maturę z języka polskiego  najczęściej oceniali słowem „spoko”. - Najważniejsza była 

rozprawka, pisałem że nie warto kochać - mówił jeden z uczniów. Po egzaminie pisemnym 

z matematyki nie widać już było radości. Często powtarzały się słowa: trudna, masakra, matura próbna  

była dużo łatwiejsza, zadania z poprzednich egzaminów maturalnych były prostsze, a tu tragedia, źle 

będzie, wrzesień albo i drugi rok. Były też inne opinie: wszystkie zadania zrobiłem, ostatnie było 

trudne, ogólnie było w porządku, nie było źle, zrobiłem 60 proc. myślę, że wystarczy. 

Wypowiedź uczennicy kl. IVc Katarzyny Szewczyk: 

- Temat rozprawki był prosty. Można było znaleźć tu sporo argumentów, była nieszczęśliwa miłość 

i tak dalej. Standardowo pewnie wszyscy na rozprawce użyli Lalki, bo to katowaliśmy na polskim 

przez cały czas. Do matury przygotowywałam się ze streszczeń i tego, co przerabialiśmy na lekcji. 

Nasza nauczycielka, pani Eliza Szymańska, przygotowywała nam dobre materiały powtórkowe.  

Uważam, że matematyka była trudna w porównaniu do tego, co robiliśmy. Głównie uczyłam się 

z matemaks.pl. Były tam przerobione zadania z poprzednich matur. Można było skontaktować się 

zautorem strony, jeśli się czegoś nie wiedziało. Odpisywał na maile. To był plus.  

W tym roku absolwenci techników po raz pierwszy zdają egzamin według nowej podstawy 

programowej. 

18 V 2016. Klementyna w elektryku  

W środę 18 maja 2016 r. na parkingu 

przed Zespołem Szkół Górniczych 

w Łęcznej zaparkował samochód 

reprezentacyjny WAGO o imieniu 

„Klementyna”. W tym nietypowym 

centrum szkoleniowym na kółkach 

i zarazem laboratorium uczniowie klas 

elektrycznych odbyli krótkie szkolenie. 

Przyszli elektrycy zapoznali się z historią 

firmy WAGO oraz jej rewolucyjną 

techniką zaciskową. Obejrzeli 

prezentację pokazującą zalety produktów  firmy Wago, wykonanych na bazie niezawodnej 

i bezpiecznej technologii sprężynowej. Mieli również możliwość samodzielnego łączenia 

przewodów za pomocą złączek. Na koniec każdy uczestnik otrzymał drobny podarunek od 



prowadzącego szkolenie. Uatrakcyjnieniem „nietypowej lekcji” był pokaz próby zwarciowej 

oraz skutków długotrwałego przepływu prądu podczas zwarcia. 

"Klementyna" to przede wszystkim wystawa wyrobów WAGO. Na ścianach wyeksponowane 

są wszystkie grupy asortymentowe, od złączek listwowych po komponenty do automatyki. 

Ich praktyczne wykorzystanie zaprezentowano w przeszklonej rozdzielnicy, do której 

podłączono instalacje obsługujące wnętrze pojazdu, jak choćby zautomatyzowaną instalację 

oświetleniową. W umieszczonym w podłodze kanale, przykrytym przeźroczystą szybą, 

można obserwować techniczne i funkcjonalne możliwości systemu WINSTA®. 

Inicjatorem tego ciekawego szkolenia był nauczyciel przedmiotów zawodowych 

elektrycznych Tomasz Saran. 

18 V 2016. Spotkanie z autorką Bibliotekarek 

Teresa Monika Rudzka, autorka 

pierwszej polskiej powieści o świecie 

bibliotekarek, gościła w Miejsko-

Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Łęcznej. 

Na spotkanie przybyli członkowie 

Dyskusyjnego Klubu Książki, uczestnicy 

Klubu e-Senior, czytelnicy biblioteki 

oraz młodzież z Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej. 

Ponad dwadzieścia lat pracy w bibliotece 

zaowocowało książką Bibliotekarki – powieścią o satyrycznym wydźwięku. Nie wszyscy tę 

satyrę zauważyli i wywołało to lawinę skrajnych opinii wśród czytelników. „I uśmiechnąć się 

można i łezkę uronić. Świetna książka”, „Książka jest, za przeproszeniem,  głupkowata” – 

cytowała internetowe wpisy prowadząca spotkanie Joanna Wronisz. Ubawiona tymi opiniami 

autorka opowiadała o pracy nad książką, o zawartych w niej prawdach i nieprawdach. 

Dorobek pisarski Teresy Rudzkiej obejmuje pięć powieści, których bohaterkami są zwykłe 

kobiety. Książki „Kuzyneczki” oraz „Na karuzeli”, można było wraz z dedykacją autorki 

nabyć na spotkaniu. 

23 V 2016. Zabawa w żołnierzy 

 „Elektrycy” z drugiej klasy  Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej wraz z wychowawcą 

Tomaszem Saranem wzięli udział 

w nietypowej lekcji, podczas której mogli 

wcielić się w rolę żołnierzy. 

W podlubelskim Snopkowie uczniowie 

rozegrali  kilka rund w grze ASG, m.in. 

Team death match (celem jest 

wyeliminowanie wrogiej drużyny), Death 

match (każdy na każdego) oraz zdobycie 



flagi (przynieść flagę przeciwnika w wyznaczone miejsce). ASG to nie tylko bieganie po lesie 

i strzelanie. To również świetna nauka przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz 

myślenia strategicznego. Trzy godziny, w czasie których uczniowie poczuli się jak żołnierze 

na poligonie, dostarczyły niezapomnianych przeżyć i wielkich emocji.  

25 V 2016. Bardzo dobra lokata uczniów z ZSG 

Dni Łęcznej uważam za otwarte – mówił Teodor 

Kosiarski Burmistrz Łęcznej, witając młodzież, 

dzieci i ich opiekunów zgromadzonych na placu 

przed Urzędem Miasta w środę 25 maja.  Życzył 

wszystkim sportowego ducha oraz by udział w 

Biegu Kasztelańskim okazał się przede 

wszystkim wspaniałą zabawą.  Roman Cholewa 

Starosta Powiatu Łęczyńskiego również życzył 

uczestnikom dobrych wyników sportowych, a 

także udanych Dni Łęcznej. 

Po oficjalnym otwarciu przedstawiciele władz 

miasta i powiatu złożyli kwiaty pod pomnikiem 

kasztelana Jana Tęczyńskiego, założyciela miasta Łęczna. 

Bieg Kasztelański rozpoczął kilkudniowe świętowanie w Łęcznej. W grupie ponad 360 uczestników 

biegu, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu 

Łęczyńskiego znaleźli się również przedstawiciele Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej: Adam 

Krawczyk, Grzegorz Siodłowski, Konrad Wnuk, Kacper Guz z kl. IIa i Piotr Lipczak z kl. IId. 

Wyniki uczniów ZSG w biegu na dystansie 1500 m w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 

II miejsce – Piotr Lipczak 

III miejsce – Konrad Wnuk 

V miejsce – Kacper Guz 

VI miejsce – Grzegorz Siodłowski 

1 VI 2016. Ogólnopolski Głos Profilaktyki w Łęcznej 

1 czerwca 2016 r. młodzież ze szkół 

Powiatu Łęczyńskiego wzięła udział w 

happeningowym przemarszu, 

promującym zdrowy styl życia. Nie 

zabrakło tam również uczniów Zespołu 

Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Przemarsz rozpoczął się przy Komendzie 

Powiatowej Policji w Łęcznej i przeszedł 

ulicami miasta na plac Tadeusza 

Kościuszki. Młodzież niosła ze sobą 

przeróżne hasła zachęcające do życia 

wolnego od uzależnień: Zdrowie to mój 

skarb!!!, „Syfem” są narkotyki, po nich stajesz się bardziej dziki, Odłóżcie drinki oraz fajki i idźcie 

strzelać gole do bramki, Zdrowie dla nas number one, a używki to jest chłam! Żyj wolny! 

Na placu szkolne grupy uczestniczące w programie „Profilaktyka a Ty”, zaprezentowały spektakle, 

poruszające problematykę braku tolerancji, niezrozumienia, obojętności oraz uzależnień. 

Młodzież z Gimnazjum Nr 2 w Łęcznej zaprezentowała spektakl „Na pustyni uczuć”, z Gimnazjum 

Publicznego w Ludwinie scenkę ,,Sekret”, zaśpiewali także Tolerancję Stanisława Sojki. Natomiast 



uczniowie Gimnazjum w Spiczynie wystawili „Tramwaj zwany nienawiścią”. Młodzi uczniowie 

otrzymali wielkie brawa. 

Następnie uczestnicy wspólnie odśpiewali hymn Przystanku PaT i zatańczyli belgijkę. Dołączyli do 

nich Wicestarosta Łęczyński Dariusz Kowalski oraz Wiceburmistrz Łęcznej Leszek Włodarski. 

O godz. 12.00 w Łęcznej, tak jak i  z całym kraju, odczytana została odezwa społeczności PaT: 

Zatrzymajmy się na chwilę, połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy wspólnie jego 

rytm. Rytm WOLNYCH SERC. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego 

człowieka. 

7 VI 2016. Bardzo dobry z języka angielskiego! 

Mateusz Mroczek z klasy 3d Technikum Elektrycznego 

uzyskał bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie 

Języka Angielskiego „FOX” organizowanym pod patronatem 

Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie. 

7 czerwca 2016 r. w Teatrze Starym w Lublinie odbyło się 

uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu „FOX”, którzy 

uzyskali dobre i bardzo dobre wyniki. 

Konkurs języka angielskiego FOX dla uczniów wszystkich typów 

szkół powstał w roku szkolnym 2000/2001. Pierwsza edycja 

odbyła się w Bielsku-Białej i powiecie bielskim. Ze względu na 

duże zainteresowanie ze strony młodzieży i nauczycieli został 

rozszerzony na cały kraj. 

Ideą konkursu - obecnie jest to jego XVI edycja - jest 

motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez udział w teście, do rozwiązania którego 

potrzeba odpowiedniej dla danej kategorii wiekowej wiedzy gramatycznej, słownikowej, 

kulturoznawczej oraz z zadanej lekturki. Test składa się z trzydziestu zadań wielokrotnego wyboru. 

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

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

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

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

- w tym roku szkolnym odbył się 1 marca 2016 r. 

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

9 VI 2016. V Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej za nami! 

W tym roku, już po raz piąty, Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie, zaprosił 

uczniów z całego województwa lubelskiego do wzięcia udziału w V Wojewódzkim 

Konkursie Piosenki Rosyjskiej. Nagrodę publiczności pięknym wykonaniem piosenki z 

repertuaru Ani Lorak „Słońce” wywalczyła Klaudia Nejman, uczennica klasy 

IIIc Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

9 czerwca 2016 r. sala widowiskowa 

Akademickiego Centrum Kultury UMCS 

„Chatka Żaka” wypełniła się uczniami, 

nauczycielami języka rosyjskiego, 

wykładowcami oraz studentami. Uczestnicy 

konkursu przyjechali z Biłgoraja, Korolówki-

Osady, Parczewa, Międzyrzeca Podlaskiego, 

Włodawy, Hrubieszowa, Lublina, Białej 

Podlaski, Chełma, Piask, Terespola, Lipin 

Dolnych, Woli Uhruskiej, Wisznic, 

Kłoczewa, Krzewicy, Grabowca oraz 

Miączyna.  



Zgromadzoną w „Chatce Żaka” widownię powitała dr hab. Alina Orłowska z-ca Dyrektora 

Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie. Podziękowała młodzieży za wzięcie 

udziału w konkursie, nauczycielom za trud włożony w przygotowanie uczniów, zaś 

publiczności życzyła miłych wrażeń artystycznych. Uczestnicy konkursu wystąpili z 

różnorodnym repertuarem, od nastrojowych ballad, poprzez piosenki ludowe, po muzykę 

estradową i filmowa. Nie zabrakło znanych utworów m.in. Bułata Okudżawy, Ałły 

Pugaczowej, Anny German, Lube, Poliny Gagariny.  

Organizatorami tegorocznego przedsięwzięcia muzycznego byli Instytut Filologii 

Słowiańskiej UMCS w Lublinie, Studenckie Koło Naukowe Rusycystów UMCS w Lublinie 

oraz Sekcja Wschodniosłowiańska Koła Naukowego Doktorantów Wydziału 

Humanistycznego UMCS w Lublinie. W Jury w kategorii szkoła ponadgimnazjalna zasiedli: 

dr Edyta Manasterska-Wiącek  oraz prof. dr hab. Witold Kowalczyk. 

Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Jego Magnificencja Rektor UMCS, Dziekan 

Wydziału Humanistycznego UMCS, Marszałek Województwa Lubelskiego, Lubelski Kurator 

Oświaty oraz Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie. Patronat medialny 

sprawowały: Radio Lublin oraz Akademicka TV UMCS. 

Reprezentantka ZSG, Klaudia Nejman przez wiele tygodni szlifowała akcent rosyjski oraz 

wymowę pod kierunkiem Daniela Zagrodnika, nauczyciela języka rosyjskiego. Gratulujemy 

zwycięstwa! 

15 VI 2016 r.  Rozstrzygnięcie VIII Powiatowego  konkursu historycznego   

W Zespole Szkół im. Króla Kazimierza 

Jagiellończyka w Łęcznej ogłoszone zostały wyniki 

VIII Powiatowego konkursu historycznego pt. 

Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy pod patronatem 

Starosty Łęczyńskiego. 

 

Młodzi historycy  musieli wykazać się nie lada 

kreatywnością i ogólną wiedzą historyczną, gdyż 

tematem pracy konkursowej było Przemówienie 

Kazimierza Jagiellończyka do współczesnych pokoleń. 

Wśród młodzieży tradycyjnie nie zabrakło również 

reprezentantów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej: 

Żaneta Semeniuk klasa III c, Eryk Kłębokowski klasa II 

c , Mateusz Mroczek klasa III d oraz  Rafał Podgornow uczeń klasy III d. 

Co roku w  powiatowym konkursie historycznym, dotyczącym  wiedzy na temat Króla Kazimierza 

Jagiellończyka i jego czasów, udział biorą uczniowie, przygotowywani pod kierunkiem Moniki 

Jaszuk, nauczycielki historii. 

Reprezentant ZSG, Rafał Podgornow zajął III miejsce. Gratulujemy znakomitej wiedzy historycznej! 

Warto nadmienić, iż postać króla Kazimierza Jagiellończyka jest ściśle związana z historią naszego 

miasta, on to bowiem w 1467 r.  w czasie pobytu w Kozienicach, wystawił dokument, którego treść 

stanowiła przełom w dziejach nadwieprzańskiej wsi Łęczna. Monarcha zezwolił kasztelanowi 

krakowskiemu Janowi z Tęczyna zorganizować miasto. 

24 VI 2016. Zadźwięczał ostatni dzwonek 

Na tę chwilę uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej czekali od września. 24 czerwca 

2016 r. przyszli po raz ostatni przed wakacjami spotkać się z wychowawcami i nauczycielami w 

szkolnych murach.  



Zanim jednak otrzymali świadectwa, wzięli udział 

we Mszy Świętej sprawowanej w kościele św. 

Barbary. Następnie odbyło się uroczyste 

zakończenie roku szkolnego, w którym wzięli 

udział zaproszeni goście: Marta Piwońska, 

Naczelnik Wydziału Wydział Edukacji, Kultury i 

Spraw Społecznych, Lech Pocheć właściciel OSK 

„Pionier” w Łęcznej oraz Krzysztof Pachocki 

przewodniczący Rady Rodziców. 

Po dziesięciu miesiącach wytężonej nauki 

przyszedł czas na dokonanie podsumowań i 

podziękowanie wszystkim za pracę. Podczas uroczystości podsumo wującej wyniki edukacyjne 

osiągnięte w mijającym roku szkolnym nagrodzeni zostali najlepsi uczniowie.     

 Ostatnim akcentem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem 

Zofii Jarosiewicz i Henryka Harmasza. Następnie uczniowie udali się do klas, gdzie wychowawcy 

wręczyli im świadectwa. 

Życzymy  wszystkim, aby rozpoczęte wakacje były pełne niezapomnianych wrażeń, udanego, a przede 

wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Wypoczywajcie, realizujcie wakacyjne plany, rozwijajcie 

zainteresowania. Życzymy  wielu fantastycznych przygód i spotkań z interesującymi ludźmi, 

nawiązaniu nowych wartościowych  przyjaźni. 

Wróćcie w nowym roku szkolnym radośni, z zapasem sił do nauki, gotowi do podejmowania nowych 

wyzwań i kolejnych zadań. 

Maturalny sukces Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej  

We wtorek 5 lipca 2016 r. maturzyści poznali wyniki 

egzaminów dojrzałości. W województwie lubelskim z maturą 

lepiej poradzili sobie licealiści (zdało 86 proc.) niż uczniowie 

techników (65 proc.). Wynikami tegorocznej matury może się 

w tym roku pochwalić Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Technikum Elektryczne i Technikum Górnicze wchodzące w 

skład  ZSG w Łącznej uzyskały najlepsze wyniki z egzaminu 

maturalnego spośród szkół Powiatu Łęczyńskiego. Wyniki z 

poszczególnych przedmiotów są również zdecydowanie lepsze 

od wyników maturalnych w technikach w kraju i województwie. 

Tegoroczni absolwenci Technikum Elektrycznego w Łęcznej 

egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym zdali w 

100 proc. (w technikach w województwie 52 proc., kraju 53 proc.). Matematykę zaliczyło 86 proc. 

uczniów (w technikach w województwie 45 proc., w kraju 46 proc.). Tradycyjnie większą 

popularnością cieszył się wśród zdających język angielski, na poziomie podstawowym zdało 100 proc. 

uczniów TE (w technikach w województwie 56 proc., w kraju 61 proc.). Również z języka rosyjskiego 

pozytywnie zdało egzamin 100 proc. uczniów (w technikach w województwie 55 proc., w kraju 54 

proc.).   Do egzaminu maturalnego w Technikum Elektrycznym przystąpiło 21 absolwentów, z czego 

pozytywnie zdało 18 uczniów, co daje zdawalność na poziomie 86 proc. 

Absolwenci Technikum Górniczego w Łęcznej również uzyskali wyniki powyżej średniej 

wojewódzkiej i krajowej. Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym zdało 100 proc. 

uczniów (w technikach w województwie 52 proc., kraju 53 proc.). Z matematyką poradziło sobie 68 

proc. (w technikach w woj. 45 proc., w kraju 46 proc.). Maturę z języka angielskiego zdało pisemną 

96 proc. a ustną 100 proc. uczniów (w technikach w województwie 56 proc., w kraju 61 proc.), 

natomiast z języka rosyjskiego zaliczyło  pisemną 94 proc. a ustną 100 proc. absolwentów (w 

technikach w województwie 55 proc., w kraju 54 proc.). Do egzaminu maturalnego w Technikum 

Górniczym przystąpiło 44 absolwentów, z czego pozytywnie zdało 29 uczniów, co daje zdawalność na 

poziomie 66 proc. 

Tegorocznym maturzystom Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej gratulujemy świetnych wyników 

maturalnych, które są powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej.  

 


