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Pierwszego września szkolne korytarze wypełniły się 

radosnym gwarem uczniów. Po dwóch miesiącach 

wakacji młodzież witała się wymieniając letnimi 

wrażeniami. Pierwszoklasiści rozpoczęli swoją przygodę 

ze szkołą, inni powrócili do dobrze znanej szkolnej 

ławki. Rozpoczęcie roku szkolnego poprzedzone było 

Mszą świętą sprawowaną w parafii św. Barbary. 

W roku szkolnym 2016/2017 naukę w ZSG rozpoczęło 

302 uczniów, 56 to pierwszoklasiści. Klasy pierwsze 

kształcić się będą w zawodzie technik mechanik, technik 

elektryk i technik górnik. 

Dyrektor Arkadiusz Marucha z dumą przedstawił uczniom wyniki tegorocznych matur. Absolwenci 

Technikum Elektrycznego i Technikum Górniczego zdali ją niemal w 100 proc. Z poszczególnych 

przedmiotów wyniki te są zdecydowanie lepsze od średniej wojewódzkiej i krajowej. Natomiast 

z języka polskiego wskazują, że ZSG może konkurować z renomowanymi liceami lubelskimi. Bardzo 

dobrze wypadł też egzamin z kwalifikacji zawodowych, zdawalność powyżej 90 proc. sprawia, że 

ZSG jest pod tym względem w czołówce szkół zawodowych. 

Starosta Łęczyński Roman Cholewa gratulował uczniom i gronu pedagogicznemu wspaniałego 

sukcesu.  – Tylko bić brawo – mówił - i trzymać tak dalej. Życzył uczniom dobrych ocen, 

przypominając o systemie stypendialnym wprowadzonym przez Starostwo Powiatowe. Średnia za 

semestr 4,75 pozwala na uzyskanie stypendium, które jest wypłacane przez pięć miesięcy w kwocie 

200 złotych. W drugim semestrze sześciu uczniów w Zespole Szkół Górniczych zdobyło takie 

stypendia i będzie je otrzymywać od września 2016 do stycznia 2017. 

Szczególnym momentem  szkolnej uroczystości było przecięcie wstęgi przez Starostę oraz Dyrektora 

szkoły i odebranie zmodernizowanych sal sportowych. Inwestycja dofinansowana była przez Ministra 

Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Od 5 września rozpoczną się 

prace związane z wykonaniem nowoczesnego kompleksu sportowego na zewnątrz szkoły, z którego 

korzystać będzie również młodzież ze szkół uczących się przy ul. Bogdanowicza 9. Kompleks 

zewnętrzny można będzie użytkować od 1 września przyszłego roku. 

Dyrektor Arkadiusz Marucha życzył wszystkim ciekawej przygody z nauką. – Mam nadzieję, że ten 

rok szkolny wzbogaci waszą wiedzę i umiejętności, a pierwszoklasistom pozwoli poznać serdecznych 

przyjaciół - mówił. 

Młodzież przygotowała zabawną część artystyczną, przedstawiając kolejne lata nauki w ZSG. 

W krzywym zwierciadle ukazani zostali zarówno nauczyciele jak i  „odporni” na wiedzę uczniowie. 

W scenkach przedstawiających wybrane lekcje, dialogi odbywały się przy pomocy fragmentów 

znanych hitów muzycznych to sprawiało, że wszyscy pokładali się ze śmiechu. Na zakończenie 
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Szymon Osieleniec zaśpiewał piosenkę „Chcą zrobić ze mnie ryla”, do której słowa napisał Bartłomiej 

Roczon. 

Tym zabawnym akcentem zakończyła się część oficjalna uroczystości, a młodzież udała się 

z wychowawcami do klas na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie. Część artystyczną 

przygotowała młodzież pod kierunkiem nauczycieli: Angeliki Dzirby, Stanisławy Ciężar, Kamila 

Michonia i Grzegorza Mazura. 

 

 

2016 rok jest Rokiem Henryka 

Sienkiewicza ustanowionym przez Sejm 

i Senat ze względu na 170. rocznicą 

urodzin pisarza, 100. rocznicą jego śmierci 

oraz 120-lecie od wydania ,,Quo vadis”. 

8 września uczniowie kl. 3c z Zespołu 

Szkół Górniczych w Łęcznej wyruszyli na 

Narodowe Czytanie zorganizowane 

w naszym mieście na Placu Kościuszki.  

Na początku przybyłych gości powitała Jadwiga Marczewska, dyrektor PBP w Łęcznej oraz 

Julianna Bednarska, dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej, 

organizatorki łęczyńskiego wydarzenia. Następnie gimnazjaliści zaprezentowali życiorys 

Henryka Sienkiewicza, który stał się podstawą do quizu, w czasie którego można było wygrać 

egzemplarz słynnego dzieła. 

Wybrane fragmenty „Quo vadis” czytało wielu znamienitych gości z województwa, powiatu  

i gminy. Uczestnicy Narodowego czytania usłyszeli: ,,Pożar Rzymu”, ,,W amfiteatrze”, 

,,Prośbę Marka Winicjusza o wyjaśnienie zasad chrześcijaństwa”, „Nawrócenie Chilona”, 

„Ligia i tur”, „Pożegnalny list Petroniusza do Marka Winicjusza”, „Pożegnalny list 

Petroniusza do Nerona”, „Spotkanie św. Piotra z Chrystusem”. 

Osoby, które przyniosły ze sobą egzemplarz powieści Henryka Sienkiewicza, mogły poprosić 

o wbicie pamiątkowego stempla, przysłanego na tę okazję przez Kancelarię Prezydenta RP. 

Również książka z biblioteki Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wzbogaciła się o tak 

unikatową pieczęć. 

 

 

 

Corocznie we wrześniu Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Oddział Lubelski 

Polskiego Towarzystwa Fizycznego organizują „Pokazy 

z Fizyki” dla uczniów szkół średnich i gimnazjów. Ideą 

pokazów jest popularyzacja fizyki poprzez prezentację 

tematycznie dobranych, ciekawych i niezwykle fascynujących 

młodzież eksperymentów fizycznych. 

8 IX 2016. Narodowe Czytanie ,,Quo vadis” Henryka Sienkiewicza 

 

9 IX 2016. Uczniowie ZSG na „Pokazach z Fizyki” 

 



W tym roku z oferty UMCS skorzystało 53 uczniów z klas elektrycznych i mechanicznych Zespołu 

Szkół Górniczych w Łęcznej. Organizatorem wyjazdu był Andrzej Grzesiuk, nauczyciel fizyki. 

Eksperymenty dotyczyły: fizyki ludzkiego ciała, cieczy, elektromagnetyzmu, rezonansu. Pokazy 

przebiegały w atmosferze zabawy, z dużą dozą humoru. Młodzież z zaciekawieniem przypatrywała się 

prezentowanym doświadczeniom, brała również w nich czynny udział. Prezentowane  były 

doświadczenia trudne lub niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych  oraz takie, które można 

przeprowadzić we własnym zakresie. 

Udział w pokazach pozwolił uczniom zaobserwować jak często i gdzie fizyka wykorzystywana jest 

w codziennym życiu. 

 

 

We wrześniu, zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego, 

pełną parą ruszyły prace związane z budową 

nowoczesnego kompleksu boisk sportowych przy 

Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. Symboliczną 

pierwszą łopatę wbili Roman Cholewa Starosta 

Łęczyński, Teodor Kosiarski Burmistrz Łęcznej oraz 

Arkadiusz Marucha Dyrektor Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej. 

Dzięki tej inwestycji szkoła zyska pełnowymiarowe 

boisko piłkarskie ze sztucznej trawy, bieżnię 

lekkoatletyczną o długości 200 m z czterema torami oraz skocznię w dal. Powstanie również boisko 

wielofunkcyjne przeznaczone do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykówkę. Wzdłuż każdego boku 

boiska zostaną zamontowane piłkochwyty. Cały teren zostanie oświetlony piętnastoma lampami. 

„Wreszcie będą normalne boiska – mówią uczniowie - asfaltowa nawierzchnia była niebezpieczna, 

zdarzało się też szkło. Jak ktoś się poślizgnął i przewrócił to po takim upadku pozostawały bolesne 

otarcia. Z boiska trawiastego prawie nie korzystaliśmy, było nierówne, a po deszczu stała woda”. 

Nowe boiska  cieszą również nauczycieli wychowania fizycznego. „Boiska są dobrze zaprojektowane, 

ciekawie wygląda to na planie. Szkoda że tak późno, ale lepiej późno niż wcale. Będziemy z nich 

korzystać prawie okrągły rok, bo zimy nie są zbyt mroźne i śnieżne. Dotychczasowe nawierzchnie 

były niebezpieczne, popękane, pozarastane trawą. Nie nadążaliśmy zamiatać i sprzątać tych boisk, bo 

nocą „korzystali” z nich inni. Dobrze, że będzie nowe oświetlenie, bo jak będzie ciemno to wiadomo, 

że grozi to dewastacjami – mówi Adam Matej, nauczyciel wychowania fizycznego. 

Wspólna inwestycja Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Łęczna 

Inwestycja realizowana jest  dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej 2016 Ministerstwa Sportu 

i Turystyki. Wartość projektu wynosi niemal 1 mln 400 tys. zł, z tego dofinansowanie ze strony 

Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 50 proc. Wkład własny zostanie pokryty ze środków Powiatu 

Łęczyńskiego (ok. 400 tys, zł) – organu prowadzącego szkołę oraz Gminy Łęczna (300 tys. zł), która 

jest właścicielem terenu. 

Prace podzielone zostały na dwa etapy: w 2016 roku przebudowane zostaną dwa asfaltowe boiska na 

jedno wielofunkcyjne, natomiast do końca maja 2017 roku powstanie boisko piłkarskie z bieżnią 

lekkoatletyczną i wyposażeniem. Zmodernizowany kompleks sportowy służyć będzie uczniom szkół 

przy ul. Bogdanowicza 9, członkom klubów sportowych oraz mieszkańcom Powiatu Łęczyńskiego . 

 

8 IX 2016. Pierwsza łopata rozpoczęła inwestycję  

 



Nowe sale gimnastyczne 

Poprawa warunków do uprawiania sportu przez młodzież rozpoczęła się w 2015 roku modernizacją sal 

gimnastycznych i zaplecza sportowego. „Wreszcie wygląd pomieszczeń jest na miarę dwudziestego 

pierwszego wieku” – mówią zadowoleni uczniowie – „W tak ładnym otoczeniu lepiej się czujemy 

i chętniej ćwiczymy. A przede wszystkim jest bezpieczniej”. Istniejąca w szkole siłownia uzyskała 

nowe pomieszczenie i wzbogaciła się o dodatkowy sprzęt, m.in. atlas wielofunkcyjny, dwie bieżnie 

elektryczne, dwa rowery magnetyczne i orbitrek. Dzięki temu jednocześnie ćwiczyć w niej będzie 

mogło 10 osób. „Myślę, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele będą z niej chętnie korzystali” – 

mówi nauczyciel wychowania fizycznego. 

 

 

 

Sześciu uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

otrzymało stypendia przyznane przez Powiat Łęczyński 

w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji 

uzdolnionej młodzieży. Byli to: Adrian Roczon (śr. 5,11), 

Daniel Roślik (śr. 5,00), Szymon Osieleniec (śr. 4,88), 

Michał Marcinek (śr. 4,88), Rafał Podgornow (śr. 4,88), 

Patryk Olszewski (śr. 4,94). 

Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych stypendystom  

i ich rodzicom przez Starostę Romana Cholewę odbyło się 

w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Starosta wręczył 34 stypendia naukowe oraz 6 stypendiów 

laureatom imprez sportowych i artystycznych. Stypendia naukowe otrzymali uczniowie Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej, Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona 

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

im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej. Stypendia dla laureatów imprez sportowych 

i artystycznych otrzymali uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie oraz 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej. Uczniom poszczególnych szkół 

towarzyszyli dyrektorzy, a także rodzice. Na zakończenie spotkania pracownice Powiatowej Poradni 

Psychologicznej w Łęcznej przedstawiły zgromadzonym ofertę pracy z uczniem zdolnym. 

 

 

20 września w 77. rocznicę bitwy o most lubelski 

w Łęcznej odbyła się uroczystość upamiętniająca to 

wydarzenie. Na zaproszenie Burmistrza Łęcznej Teodora 

Kosiarskiego w obchodach udział wzięli przedstawiciele 

władz samorządowych, instytucji, organizacji, zakładów 

pracy, szkół i przedszkoli. Uczniowie Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej zaciągnęli honorową wartę przy 

pomniku ku czci Łęczyńskich bohaterów września. 

Burmistrz Łęcznej podziękował wszystkim zebranym za 

zaangażowanie w uczczenie tej rocznicy. Podkreślił, że 

kultywowanie pamięci o lokalnych bohaterach, do których należą również obrońcy mostu na Wieprzu 

w Łęcznej jest wspaniałą lekcją patriotyzmu .  

W intencji obrońców oraz wszystkich poległych w obronie Ojczyzny została odmówiona modlitwa, 

którą poprowadził ks. Andrzej Lupa, proboszcz parafii św. Barbary w Łęcznej.  

19 IX 2016. . Gala stypendialna w Starostwie Powiatowym 

20 IX 2016. 77. rocznica bitwy o most lubelski 

 



Następnie Tomasz Gładosz odczytał Apel Poległych. Uroczyste obchody uświetnił montaż słowno-

muzyczny w wykonaniu dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3. 

Tradycyjnie przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, organizacji, 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 oraz uczniowie Natalia Matys, Radosław Brunecki, Michał Jaszuk, Łukasz 

Wiechnik. 

Bitwa o most lubelski  rozegrała się nad Wieprzem 20 września 1939 r. Była jedną 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. 

 

 
 

Salon Maturzystów to największa w Polsce kampania edukacyjna 

i informacyjna skierowana do uczniów klas maturalnych, przygotowujących 

się do egzaminu i rekrutacji na studia. Organizatorem jest Fundacja 

Edukacyjna "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 klasie maturalnej ma wpływ na to, co będzie się z nimi działo 

przez najbliższe lata. 

W dniach 20-21 września 2016 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie odbyła się  jubileuszowa –  X edycja Salonu 

Maturzystów Perspektywy 2016. Tradycyjnie uczniowie klas czwartych 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wzięli udział w wykładach ekspertów 

maturalnych. Uczestniczyli w wykładach: Jak osiągnąć wysoki wynik na 

maturze z języka polskiego? oraz Boisz się nokautu na maturze 

z matematyki  lub angielskiego? Przyjdź i zobacz! Prowadzący przybliżyli 

im wiedzę dotyczącą zasad punktowania, typu zadań oraz najczęściej 

popełnianych błędów.  Mówili również o sposobach efektywnego 

przygotowania się do egzaminu dojrzałości.  

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. 

 

 
 

27 września „mechanicy” 

z pierwszej i trzeciej klasy 

 Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej wraz z wychowawcami 

Angeliką Dzirbą i Kamilem 

Michoniem oraz psychologiem 

Marzeną Szypulską wzięli udział 

w nietypowej integracji, podczas której mogli wcielić się w rolę żołnierzy. 

21 IX 2016. Salon Maturzystów 2016 

 

27 IX 2016. Wyjazd integracyjny 



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). Poprzez wspólny udział w rozgrywkach 

uczniowie starszych i młodszych klas uczyli się współdziałania, gry fair play oraz planowania 

strategicznego. Gra była również świetną okazją do nawiązania nowych znajomości, poprawy 

kondycji fizycznej, ćwiczenia zdolności szybkiego reagowania na bodźce i sprawnego podejmowania 

decyzji. Na zakończenie wycieczki zmęczeni ale w dobrych humorach uczniowie zasiedli przy 

ognisku. Po sporym wysiłku fizycznym apetyt wszystkim dopisywał i pieczone kiełbaski cieszyły się 

powodzeniem.   

  

  

Uczniowie klasy 1a Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

mieli okazję zintegrować się podczas wspólnego spaceru po 

Łęcznej, zakończonego ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. 

Uczniom towarzyszyły wychowawczyni Marta Laska-

Szymajda oraz psycholog Marzena Szypulska. 

W trakcie spaceru młodzież obejrzała warsztaty szkolne na 

Pasterniku, gdzie miała okazję obserwować starszych 

kolegów podczas praktyk. Zwieńczeniem wycieczki było 

ognisko i pieczenie kiełbasek na terenie zespołu dworsko-

parkowego na Podzamczu. Obecnie znajduje się tam Ośrodek 

Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej. Uczniów powitała Aneta Zabłocka, dyrektor ORW wraz 

z kilkoma podopiecznymi.   

Spacer po Łęcznej zaostrzył apetyty uczniów, więc po przybyciu na miejsce bardzo sprawnie rozpalili 

ognisko i przystąpili do pieczenia kiełbasek. Posileni, wypoczęci chętnie wzięli udział w zabawach 

i grach integracyjnych. Wspólnie spędzony czas był dobrą okazją do lepszego poznania się uczniów 

i nawiązania pozytywnych relacji.  

 

 

28 września w Starostwie Powiatowym w Łęcznej 

odbyło się spotkanie z dr Ewą Kurek, historykiem, 

autorką książki „Zaporczycy”. Uczestniczyło w nim 

ponad 120 osób, głównie młodzież gimnazjalna 

i ponadgimnazjalna. Udział w nim wzięli także 

uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wraz 

z dyrektorem Arkadiuszem Maruchą, który jako 

historyk szczególnie zainteresowany był tym tematem. 

Spotkanie zostało zorganizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęcznej. Poprowadziła je 

dyrektor Jadwiga Marczewska. 

Dr Ewa Kurek opowiedziała o pracy nad książką, rozmowach z Żołnierzami Wyklętymi oraz 

trudnościach jakie pojawiły się po ukazaniu książki „Zaporczycy”. Uczestnicy spotkania zadawali 

autorce wiele pytań m.in.: Kto zdradził mjr. Hieronima Dekutowskiego? Czemu służyły działania 

Żołnierzy Wyklętych po 1945 r.? Co można powiedzieć o tak zwanej rzezi Puchaczowa? 

Autorka książki zwracając się do licznie zgromadzonej młodzieży podkreślała: „Mówię o tym 

w Łęcznej i do młodych ludzi, bo jest to wasza bardzo piękna historia. To historia waszych dziadków 

i pradziadków”. 

28 IX 2016. Integracja pierwszaków 

28 IX 2016. Spotkanie z dr Ewą Kurek 



Książkę „Zaporczycy” można wypożyczyć w bibliotece szkolnej. Pasjonaci historii 

niepodległościowego podziemia znajdą również inne pozycje poświęcone Żołnierzom Wyklętym. 

 

 

7 października  o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu 

Miejskiego odbyło się XI Forum Trzeźwości „WDZIĘCZNI 

ZA TRZEŹWOŚĆ” zorganizowane przez Regionalne Centrum 

Trzeźwości „Maksymilian” w Łęcznej. Jak co roku wzięli 

w nim również udział uczniowie Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej. 

Forum odbywało się pod patronatem Dyrektora Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Burmistrza Miasta Łęczna, Starosty Powiatu Łęczyńskiego. 

Referat pt. „Trzeźwieć razem czy osobno?" wygłosiły: 

psycholog Wanda Suchorab oraz psycholog Danuta Pułjan.  

Uczestnicy wysłuchali także wystąpień: Prezesa Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich 

Lubelszczyzny, Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej 

Policji w Łęcznej, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  Z pracą 

Regionalnego Centrum Trzeźwości „Maksymilian” w Łęcznej zapoznała uczestników Joanna 

Kamińska, prezes RCT. 

Ciekawy montaż słowno muzyczny „Lepiej NIE” wykonali uczniowie GM nr 1 w Łęcznej. 

Gimnazjaliści już po raz dziesiąty wzbogacili Forum Trzeźwości, przygotowując pod kierownictwem 

nauczycielki Agnieszki Mazurkiewicz spektakl przybliżający problematykę trzeźwościową. Prezes 

RCT wręczyła opiekunce uczniów specjalne podziękowanie za wieloletnią współpracę. 

 

 

13 października  w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej 

odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli: Sylwii Osoby 

i Grzegorza Mazura przygotowali uroczysty apel. W tym 

ważnym dla społeczności szkolnej wydarzeniu oprócz 

dyrekcji, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 

szkoły wziął udział Kazimierz Radko Sekretarz Powiatu. 

Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha zwracając się do 

nauczycieli i wszystkich pracowników administracji i obsługi życzył: aby wysiłek wkładany w pracę 

z młodzieżą motywował do podejmowania ambitnych wyzwań, które zaowocują poczuciem spełnienia 

zawodowego. Dziękuję za cierpliwość, wytrwałość i umiejętne tworzenie przyjaznego otoczenia, które 

umożliwia efektywne nauczanie i wychowywanie młodych ludzi. 

Następnie głos zabrał Sekretarz Powiatu: Dzień Nauczyciela to święto tych, którzy wiedzę przekazują, 

a jednocześnie święto drugiej strony, tych, którzy tę wiedzę zdobywają. Jest to wspólna praca, 

wspólne kształtowanie charakterów młodych ludzi, aby za lat kilka albo kilkanaście zarówno 

pedagodzy jak i uczniowie mogli powiedzieć: wykorzystaliśmy właściwie ten czas. W dniu Waszego 

święta życzę, aby Wasz trud trafił na dobrą glebę, aby uczniowie skorzystali z tego co im 

przekazujecie zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. 

7 X 2016. XI Forum Trzeźwości "Wdzięczni za Trzeźwość" 

 

13 X 2016. Dzień Edukacji Narodowej w ZSG 

 



Młodzież z Samorządu Uczniowskiego dziękując za przekazywaną wiedzę oraz trud włożony 

w kształtowanie ich serc i umysłów, wręczyła nauczycielom listy z życzeniami, a zamiast kwiatka 

słodką muffinę. Wiele radości nauczycielom dostarczyła cześć artystyczna przedstawiająca zebranie 

Rady Pedagogicznej „na wesoło”. - Choć humor uczniowski różni się nieco od humoru naszych 

profesorów to życzymy wszystkim dobrej zabawy – tymi słowami prowadzący zachęcali do 

wysłuchania przygotowanych specjalnie na tę okazję piosenek.  

Podczas szkolnej akademii Dyrektor ZSG wręczył nauczycielom i pracownikom administracji 

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

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

odpowiedzialne budowanie procesu wychowawczego dla rozwoju osobowości ucznia, nagrody 

otrzymali: Stanisława Ciężar, Ewa Szymanek, Grzegorz Mazur, Kamil Michoń, Łukasz Pieczyński, 

Benedykt Porębski, Tomasz Saran. W uznaniu za profesjonalną pracę wykonywaną z wielką 

odpowiedzialnością i zaangażowaniem oraz ogromną życzliwość na co dzień nagrodę dyrektora 

otrzymali: Franciszka Adamczyk, Gabriela Mazurkiewicz, Krystyna Kozioł, Milena Hawryluk – 

pracownicy administracji i obsługi.  

Druga część obchodów Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w Cycowie. Wspólnie świętowali 

pracownicy szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Łęczyńskiego: Zespołu Szkół 

w Ludwinie, Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespołu Szkół Nr 2 im. 

Simona Bolivara w Milejowie, Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Podgłębokiem, Poradni Psychologiczno - Pedagogiczną w Łęcznej, Ośrodka 

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 otrzymają: Marzena Szypulska i Leszek 

Kolanowski. 

 

   

Co roku maturzyści z Lubelszczyzny pielgrzymują ze 

swoimi katechetami, wychowawcami i nauczycielami na 

Jasną Górę, by za wstawiennictwem Matki Bożej prosić 

o pomyślne zdanie egzaminów maturalnych, a także 

powierzać Maryi całą swą przyszłość.  Tegoroczna 32. 

Pielgrzymka Maturzystów Lubelskich na Jasną Górę 

odbywała się pod hasłem „Idźcie i nauczajcie”.  

15 października w trzeciej, ostatniej turze pielgrzymów 

z Lubelszczyzny, wyruszyli do  częstochowskiego 

sanktuarium maturzyści z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

W programie jasnogórskiego spotkania było nabożeństwo drogi krzyżowej, modlitwa Koronką do 

Bożego Miłosierdzia oraz Msza św. w bazylice. Podczas Eucharystii uczniowie przy zapalonych 

świecach odnowili przyrzeczenia chrzcielne oraz dokonali aktu zawierzenia swego życia Matce Bożej 

Częstochowskiej. 

- Zawsze możemy liczyć na wstawiennictwo Matki Chrystusa, która nas zna i idzie ze swoimi dziećmi 

w pielgrzymce wiary – pisał do tegorocznych maturzystów Metropolita Lubelski. - To bardzo ważne, 

aby mieć sprzymierzeńców, aby w ważnych sprawach jednoczyć się z innymi, zwłaszcza bliskimi. 

Z tymi, którzy rozumieją nasz punkt wiedzenia i nasze troski. I dlatego nie przybyliśmy sami, bo 

sprzymierzeńców i orędowników przed Bogiem mamy nie tylko w niebie, mamy ich też na ziemi, są 

tu z nami. To nasi duszpasterze, nauczyciele, wychowawcy, wśród których szczególne miejsce 

15 X 2016. Maturzyści na Jasnej Górze 



zajmują katecheci. Wy wszyscy nas wspieracie – mówili młodzi maturzyści dziękując ks. bp. Józefowi 

Wróblowi za Mszę św. sprawowaną w ich intencji. 

Wizyta w Częstochowie była dla młodzieży okazją do indywidualnej modlitwy przed obliczem 

Czarnej Madonny, spowiedzi, a także obejrzenia jasnogórskiego sanktuarium. Wracali zadowoleni 

z tej pielgrzymki do duchowej stolicy Polski, z wizyty w szczególnym miejscu i tak ważnym dla nich 

czasie. 

Wspólnie z maturzystami pielgrzymowali wychowawcy klas: Sylwia Osoba, Janina Sobala, Bendykt 

Porębski, Daniel Zagrodnik oraz katecheci ks. Paweł Kotowski i ks. Marcin Pyda. 

 

 

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyły się 

szkolne eliminacje XLIII Olimpiady Wiedzy 

Technicznej. Wzięło w niej udział 30 uczniów z klas: 

3a, 3b, 3c, 3m, 4d, 4m. Musieli się oni zmierzyć 

z bardzo trudnymi pytaniami sprawdzającymi 

umiejętność logicznego myślenia, znajomości 

matematyki, fizyki oraz przedmiotów zawodowych. 

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest 

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.  

Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest: 

 stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa, 

 budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką, 

 rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia, 

 rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw 

społecznych uczniów. 

 

 

W środę 26 października sześćdziesięciu uczniów 

z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej obejrzało film 

Wojciecha Smarzowskiego „Wołyń”. To pierwsza 

ekranizacja poruszająca temat tragicznych wydarzeń na 

Kresach Wschodnich, o których nie mówiło się przez 

długie lata. Przypomina o tym rozpoczynający film cytat 

Jana Zaleskiego: „Kresowian zabito dwa razy, raz 

siekierami, drugi raz przez przemilczenie”. 

Scenariusz filmu oparto na zbiorze opowiadań Stanisława 

Srokowskiego „Nienawiść”.   Opowiedziana w nim historia rozpoczyna się w 1939 r., tuż przed 

wybuchem II wojny światowej, w wiosce na południowym Wołyniu. Główna bohaterka, 17-letnia 

Polka Zosia, zakochana w młodym Ukraińcu, dowiaduje się na weselu swojej siostry Heli, że ojciec 

postanowił wydać ją za mąż za bogatego sołtysa. Wybuch wojny odmienia dotychczasowe życie 

wioski. Między mieszkającymi obok siebie Polakami, Ukraińcami i Żydami dochodzi do coraz 

liczniejszych aktów przemocy.   Opowieść kończy się w 1943 r., gdy dochodzi do kulminacji rzezi.  

Prócz uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa na Kresach, film ukazuje skutki, jakie niesie za sobą 

nienawiść na tle narodowościowym i religijnym. Stanowi ostrzeżenie i naukę, co dzieje się 

z człowiekiem, kiedy zapomina o podstawowych wartościach, jakimi są ludzkie życie i poszanowanie 

21 X 2016. Szkolny Etap XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej 

26 X 2016. Uczniowie ZSG na filmie „Wołyń” 

 



drugiego człowieka. Każda wojna rodzi barbarzyństwo i zbiera żniwo śmierci. Jej okrucieństwo 

prowadzi do dehumanizacji. Nadzieją dla tych zachowań jest miłość, która potrafi wszystko 

przezwyciężyć. 

Film „Wołyń” na pewno nie pozostawia nikogo obojętnym, przenika do świadomości widza przez 

plastyczne  i naturalistyczne obrazy, skrajne  emocje bohaterów i szokujące wydarzenia. Wywarł 

również ogromne wrażenie na uczniach, czego dowodem są ich wypowiedzi. 

- Czym innym jest czytanie o tamtych wydarzeniach, a zobaczenie ich w obrazach. 

- To jest nasza historia, powinniśmy wiedzieć, co się tam wydarzyło. Niestety część osób nic o tym nie 

wie. 

- To było wielkie okrucieństwo. 

- Każdy Polak powinien obejrzeć ten film. 

- Dzięki filmowi dowiedziałem się o tym co się kiedyś wydarzyło na Wołyniu. 

- To jest przerażające, co człowiek może zrobić ze strachu. 

- Film pokazuje, że nie tylko Ukraińcy zachowali się okrutnie. Polacy również nie byli bez winy. 

- Było trochę scen drastycznych, na przykład kiedy rozerwano emisariusza polskiego, który przybył 

nieuzbrojony na spotkanie z banderowcami. 

Film wywołuje  duże emocje, ponieważ mówi o bolesnych wydarzeniach, o rzezi wołyńskiej, to 

jednak jak mówi sam reżyser, jest nakręcony „przeciw nienawiści i nacjonalizmowi”. 

 

 

Uczniowie z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej tuż przed 

Dniem Zadusznym wybrali się na łęczyńską nekropolię, by 

uporządkować miejsca wiecznego spoczynku tych, którzy 

oddali życie za Ojczyznę.  

Dbanie o symboliczne „pomniki historii” jest obowiązkiem 

potomnych. „Ojczyzna to ziemia i groby” – pamiętając o tych 

znanych słowach marszałka Focha, opiekun Samorządu 

Uczniowskiego, nauczyciel ZSG Daniel Zagrodnik, wyjaśniał 

uczniom jak ważna jest pamięć o tych, którzy odeszli. 

Na cmentarzu uczniowie uporządkowali nagrobki kpt. Kazimierza Wołoszczuka - żołnierza Legionów 

Polskich, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, oficera Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, 

działacza konspiracyjnego, Sybiraka, który walczył i cierpiał za Polskę oraz Bronisława 

Karczmarczyka – żołnierza telegrafisty z 1939 r. Zadbali również o zbiorowe mogiły: Powstańców 

Styczniowych, Nieznanego Żołnierza z 1918 r., Grób Nieznanego Żołnierza 1939 r. Zapalili znicze 

przy pomniku pomordowanych na Wschodzie: w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Bykowni, 

Kuropatach i ofiar katastrofy smoleńskiej. 

Pamięć o tych co odeszli to nie tylko zadbanie o ich mogiły, ale również modlitwa. Uczniowie 

w skupieniu i zadumie prosili o wieczny odpoczynek dla obrońców Ojczyzny. 

 

 

 

 

28 X 2016. Światełko pamięci zapłonęło na wielu mogiłach 

 



 

 

 

Uroczysty apel z okazji 98. rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości przygotowany przez 

młodzież, zgromadził społeczność uczniowską, 

grono pedagogiczne i zaproszonych gości. 

Uroczystość swoją obecnością zaszczycił Starosta 

Powiatu Roman Cholewa. 

Dyrektor szkoły Arkadiusz Marucha przypomniał 

rolę wybitnych postaci w historii Polski, Józefa 

Piłsudzkiego i Romana Dmowskiego. – To osoby, 

które różniły się wszystkim, gdy jednak przyszedł czas próby, gdy widać było, że państwa zaborcze 

upadają, stanęli razem we wspólnej walce o niepodległość. Jeden tworzył zręby państwa polskiego, 

walczył o jego granice, drugi brylował na salonach dyplomatycznych Europy. Wspólna walka 

doprowadziła do odrodzenia niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. I to jest nauka dla nas. 

W każdym z nas ma być ta iskra patriotyzmu, świadomości, że od nas także coś zależy – mówił. 

Po przemówieniach młodzież zaprosiła wszystkich na szczególną lekcję historii, przypomniała 

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

niewoli Polska wróciła na mapę świata. - To na nas, młodym pokoleniu, spoczywa obowiązek 

budowania przyszłości. To my jesteśmy łącznikiem między przeszłością a przyszłością. Wiemy, że 

naród, który nie zna swojej przeszłości pozbawia się swych korzeni i wcześniej czy później umiera – 

mówili uczniowie.  

 

 

Powiatowe obchody 98. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości rozpoczęły się w kościele św. 

Barbary w Łęcznej o godz. 11.10. W uroczystych 

obchodach uczestniczyły władze miasta i powiatu, 

przedstawiciele instytucji, urzędów, jednostek 

oświatowych, a także młodzież z Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej wraz z dyrekcją. 

W tym roku nasi uczniowie przygotowali część 

artystyczną, oprawę uroczystej Mszy św., poprowadzili 

także uroczystości patriotyczne na Placu Powstań Narodowych. W przygotowanie święta włączyli się: 

Mateusz Mroczek z kl. 4d, Dawid Brzozowski z kl. 3c, Michał Kozik z kl. 4m, Kamil Jędruszak z kl. 

4m, Bartłomiej Nawrocki z kl. 4m, Jakub Okoń z kl. 3d, Natalia Wachnik z kl. 3c, Jakub Grzegorczyk 

z kl. 2d, Maciej Choroś z kl. 3d. 

Po Eucharystii sprawowanej w intencji Ojczyzny, uczestnicy uroczystości w pochodzie udali się na 

Plac Powstań Narodowych, gdzie okolicznościowe przemówienia wygłosili: Roman Cholewa Starosta 

Łęczyńskiego i Teodor Kosiarski Burmistrz Łęcznej. Delegacje władz miasta i powiatu, zakładów 

pracy i szkół złożyły kwiaty i wieńce pod krzyżem oraz na mogiłach Nieznanego 

Żołnierza, Powstańców Styczniowych, Poległych w 1918 r. oraz pod pomnikiem pomordowanych na 

Wschodzie. 

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. 

10 XI 2016. Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości 

 

11 XI 2016. Powiatowe obchody Święta Niepodległości 



Ostatnim akcentem uroczystości był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Górniczej 

LW „Bogdanka” S.A. 

 

 

W Lublinie odbywały się trzydniowe Targi 

Energetyczne Energetics. Wzięli w nich dział uczniowie 

trzeciej i czwartej klasy Technikum Elektrycznego 

z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Wyjazd na targi 

zorganizowali nauczyciele przedmiotów zawodowych: 

Sylwia Osoba i Tomasz Saran.  

W siedzibie Targów Lublin przy ul. Dworcowej 

prezentowane były najnowsze rozwiązania techniczne 

w elektroenergetyce, elektronice i energetyce 

odnawialnej. Odwiedzający mieli okazję do rozmów z wystawcami, a jednocześnie zorientować się, 

gdzie w przyszłości będą szukali zatrudnienia. Uczniowie chętnie odwiedzali stoisko WAGO 

ELWAG, firmy która należy do międzynarodowego koncernu, czołowego producenta bezśrubowych 

elementów połączeniowych w instalacjach elektroenergetycznych, modułów elektronicznych 

i systemów sterowania. Pamiętali jeszcze wiosenne spotkanie z pracownikami firmy, którzy 

przyjechali do ZSG „Klementyną” – wozem będącym szkoleniowym centrum i laboratorium. 

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. 

Po ciekawym spotkaniu z wystawcami branży elektrycznej, wszyscy wyruszyli do kina na film. 

 

 

Tradycją stało się już, że w okolicy 4 grudnia 

w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej 

organizowane są konkursy wiedzy i turnieje 

sportowe, które poprzedzają obchody górniczego 

święta – Barbórki. 

23 listopada odbył się IX Barbórkowy Turniej 

w siatkówce chłopców o Nagrodę Dyrektora ZSG. Do 

zawodów przystąpiły drużyny z Zespołu Szkół im. K. 

K. Jagiellończyka, Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona 

Bolivara w Milejowie i Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej. 

Zespół gospodarzy reprezentowała drużyna pod opieką Adama Mateja w składzie: Jakub Jaroszyński, 

Damian Broński, Mateusz Skoniecki z kl. 1m, Bartosz Broński, Szymon Zakrzewski z kl. 1a, Albert 

Skrobowski z klasy 2m, Adam Mroczek kl. 3m, Kamil Zieliński 3b, Dominik Broński 4a i Kamil Kot 

kl.4d. 

Po zaciętej rywalizacji wyłoniono następujących zwycięzców: 

I miejsce –ZSG w Łęcznej 

II miejsce –   ZS Nr 2 w Milejowie  

15 XI 2016. IX Targi Energetyczne Energetics 

23 XI 2016. 
IX Barbórkowy Turniej w Siatkówce Chłopców  
o Nagrodę Dyrektora ZSG w Łęcznej 

 



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

 

 
 

W Zespole Szkół Górniczych odbył się Barbórkowy 

Konkurs Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie 

„Barbórka 2016”. Organizatorami byli Lubelski Węgiel 

„Bogdanka” S.A. – Dział BHP oraz ZSG w Łęcznej. 

Patronat honorowy nad konkursem objęli: LW 

Bogdanka” S.A. i Starosta Łęczyński.  

Dotychczas odbyło się dziewięć edycji tego konkursu, 

w tym roku odbył się po raz pierwszy w nowej formule, 

gdyż zaproszenie do udziału w nim otrzymały wszystkie szkoły ponadgimnazjalne Województwa 

Lubelskiego, które kształcą w zawodach górniczych, a uczniowie realizują praktyki zawodowe w LW 

„Bogdanka” S.A. Konkurs odbywał się etapowo. Pierwszy wewnątrzszkolny wyłonił pięciu 

kandydatów z każdej placówki. W ZSG odbył się 23 listopada, a do kolejnego etapu zakwalifikowali 

się: Mateusz Dobosz IVa, Wojciech Niećko IVm, Daniel Jasina IIIm, Patryk Małyska IIIm, Łukasz 

Rączka IIIb oraz Natalia Wachnik IIIc. Do drugiego etapu konkursu oprócz wyżej wymienionych 

przystąpili uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Chełmie, Zespołu Szkół w Ostrowie 

Lubelskim i Zespołu Szkół w Trawnikach. W jury konkursowym zasiedli: Sławomir Ostrowski 

Nadsztygar ds. BHP  LW Bogdanka” S.A., Kamil Patyra Społeczny Inspektor Pracy LW Bogdanka” 

S.A. 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? Co rozumiemy pod 

pojęciem skłonności górotworu i skał do tąpań? Czy można wysłać zastęp ratowników do akcji, gdy 

w bazie nie ma zastępu ubezpieczającego? 

Tytuł laureata zdobyli: 

I miejsce 

Mateusz Dobosz – kl. IVa ZSG w Łęcznej 

Mateusz Iwaniak – kl.IV ZS w Trawnikach 

II miejsce  

Wojciech Niećko – kl. IVm ZSG w Łęcznej 

III miejsce  

Łukasz Rączka – kl. IIIb ZSG w Łęcznej 

IV miejsce  

Jacek Jedut – kl. IV ZS w Ostrowie Lubelskim 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety: mydełka w formie bryły węgla, kubeczki, 

smycze, notesy, długopisy. 

Nagrody główne zwycięzcom zostaną wręczone 2 grudnia, podczas uroczystości barbórkowych 

szkoły. Tradycyjnie 3 grudnia w dniu Górniczego Święta Arkadiusz Marucha dyrektor ZSG w Łęcznej 

wraz z laureatami: Mateuszem Doboszem, Mateuszem Iwaniakiem, Wojciechem Niećko weźmie 

udział w uroczystościach barbórkowych Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.  

25 XI 2016. Konkurs Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie 



Nagrody sponsorowali: LW „Bogdanka” S.A., Fundacja Solidarni Górnicy, NSZZ „Solidarność” LW 

„Bogdanka” S.A., ZZG w Polsce LW „Bogdanka” S.A., ZZ ”Kadra” LW „Bogdanka” S.A., ZZ 

„Przeróbka”  LW „Bogdanka” S.A. 

 

 

30 listopada w „Sali Błękitnej” Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się uroczystość 

wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady 

Ministrów za rok szkolny 2015/2016. Na uroczystość 

zostały zaproszone władze miasta, rektorzy uczelni 

wyższych, przedstawiciele organów prowadzących 

szkoły. Wraz z uczniami przybyli ich rodzice, 

opiekunowie – nauczyciele i dyrektorzy szkół. 

Uroczystą galę uświetnił występ przedszkolaków. 

W tym roku rządowe stypendia otrzymało 237 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego, które kończą się egzaminem 

dojrzałości. Z Zespołu Szkół Górniczych byli to: Szymon Osieleniec – kl. IVa Technikum Górnicze 

(średnia 4,88) i Adrian Roczon – kl. IId Technikum Elektryczne (średnia 5,11). Dyplomy wręczali 

Lubelski Kuratora Oświaty i Wychowania Teresa Misiuk oraz Wicewojewoda Lubelski Robert 

Gmitruczuk. Po wręczeniu dyplomów stypendyści grupami stawali do pamiątkowego zdjęcia z Panią 

Kurator i Panem Wicewojewodą. 

Stypendium Premiera w wysokości 2580 zł przyznawane jest najlepszym uczniom. Aby je dostać 

muszą otrzymać promocję z wyróżnieniem oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania uzyskując przy tym 

najwyższą średnią ocen w danej szkole lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej 

dziedzinie wiedzy. Uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach - co najmniej 

dobre. 

Stypendium to dodatkowa motywacja do nauki, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

 

W Zespole Szkół Górniczych odbyło się spotkanie 

dotyczące zagadnienia budynków inteligentnych. 

Szkolenie informacyjne poprowadził specjalista 

Grzegorza Cierpisz z firmy F&F Filipowski sp. j. Oferta 

firmy obejmuje swym zakresem wiele urządzeń dla 

potrzeb automatyki domowej i przemysłowej Szkolenie 

było podzielone na 2 etapy.  

Pierwszym krokiem było omówienie i wyjaśnienie pojęć 

dotyczących inteligentnych instalacji, korzyści jakie 

wynikają z wcześniej wspomnianych instalacji oraz 

nowinek technicznych firmy F&F. Drugim pokazanie w praktyce możliwości systemów 

inteligentnych. Uczniowie zapoznali się także z metodami programowania typowej instalacji. 

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów, zwłaszcza że inteligentne domy ciągle są 

udoskonalane, ich ceny spadają a dostępność wzrasta. Miejmy nadzieję, że to nie koniec współpracy 

firmy F&F z Zespołem Szkół Górniczych w Łęcznej. 
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- Nasza obecność w szkole jest dowodem na to, że 

postrzegamy was jako część społeczności górniczej. Tym 

samym pragnę zaakcentować, że niezwykle ważne jest dla 

nas kształcenie przyszłych kadr dla polskiego górnictwa, 

a przede wszystkim górnictwa na Lubelszczyźnie. 

Pamiętajcie, że Bogdanka czeka na młodych 

profesjonalistów – mówił podczas szkolnej Barbórki Adam 

Partyka, wiceprezes LW „Bogdanka” S.A. 

Już po raz jedenasty uczniowie i pedagodzy Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej uroczyście świętowali Barbórkę. Na szkolne obchody górniczego święta 

2 grudnia przybyło wielu znamienitych gości. 

Modlitwa za tych co odeszli na wieczną szychtę 

Po powitaniu gości Barbórkowe obchody rozpoczęła modlitwa poprowadzona przez ks. Marcina Pydę 

w intencji górników, szczególnie tych, którzy zginęli w tragicznym wypadku w kopalni Rudna. Ich 

pamięć uczczono także minutą ciszy. 

Stopnie górnicze dla dyrektora szkoły i nauczycieli 

Szczególnym momentem barbórkowego świętowania było nadanie przez Krzysztofa Szlagę, prezesa 

LW „Bogdanka” S.A. stopni górniczych dla pracowników szkoły. Były to pierwsze stopnie górnicze 

nadane szkole w Łęcznej. Stopień inżyniera górniczego I stopnia otrzymał Arkadiusz Marucha, 

dyrektor Zespołu Szkół Górniczych, natomiast nauczycielom przedmiotów zawodowych: Henrykowi 

Harmaszowi i Józefowi Rudzkiemu nadane zostały stopienie inżyniera górniczego II stopnia. 

Los szkoły ściśle związany jest z losem kopalni 

Roman Cholewa, starosta łęczyński podkreślał, że los szkoły ściśle związany jest z losem kopalni 

„Bogdanka”. Wskazywał, że kryzys w górnictwie szczególnie odczuwany był także w Zespole Szkół 

Górniczych. - Wyobraźmy sobie, że jeszcze w 2014 roku kształciło się tu 939 uczniów, a teraz jest ich 

tylko 437. Miejmy nadzieję, że to jest chwilowe – mówił - i jeżeli Bogdanka wychodzi na prostą to 

i Zespół Szkół Górniczych poprawi swój nabór w przyszłych latach. Chcemy, żeby ta szkoła 

przetrwała – deklarował starosta. 

ZSG jest szkołą wiodącą  

Jerzy Surma przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie podkreślał, że ZSG jest szkołą wiodącą 

wśród szkół górniczych. W imieniu lubelskiej kurator oświaty dziękował LW „Bogdanka” S.A za 

ścisłą współpracę ze szkołą, co dzisiaj ma ogromne znaczenie w kształceniu zawodowym. Wyraził 

nadzieję, że taka współpraca z pracodawcą, uczelniami i samorządem lokalnym pozwoli znakomicie 

przygotować uczniów do trudnego, ale jakże satysfakcjonującego zawodu. 

Szalik kibica dla dyrektora szkoły 

Andrzej Tomaszewski przedstawiciel GKS Górnika Łęczna składając na ręce dyrektora Arkadiusza 

Maruchy barbórkowe życzenia, przekazał mu także szczególny prezent – szalik kibica łęczyńskiego 

klubu. Dyrektor w galowym mundurze i szaliku klubowym prezentował się jak prawdziwy kibic 

Górnika Łęczna. 

Ślubowanie pierwszoklasistów 

Obecnie w murach szkoły kształcą się przyszli górnicy, elektrycy i mechanicy. Tradycją szkoły stało 

się, że podczas szkolnych uroczystości barbórkowych odbywa się ślubowanie klas pierwszych. Aktu 

2 XII 2016. Barbórka w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej 



pasowania na pełnoprawnego ucznia szkoły dokonał dyrektor poprzez uderzenie szpadą w ramię 

ślubującego. 

Nagrody dla laureatów 

Ważnym momentem uroczystości było także wręczenie nagród laureatom barbórkowych konkursów 

organizowanych w szkole. W kalendarz szkolnych wydarzeń na stałe wpisały się międzyszkolne 

konkursy: Konkurs Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie, Konkurs Wiedzy o Świętej Barbarze 

i Tradycjach Górniczych oraz Turniej Barbórkowy o Puchar Dyrektora ZSG w Łęcznej w Siatkówce 

Chłopców. 

„Oko sztygara” i „Moja robota w kopalni” 

Młodzież jak co roku przygotowała specjalną część artystyczną tym razem były to śląskie piosenki, ale 

też i własne. Uczniowie zachęcali do wspólnego zaśpiewania ułożonej w szkole piosenki: Tutaj jest 

kopalnia nasz drugi dom, Lubelska Bogdanka, ja kocham ją. Przybyłym górnikom spodobał się także 

przygotowany specjalny teledysk „Oko sztygara” wzorowany na kabaretowym Eye Of The Sztajger . 

Całości święta dopełniały dwie wystawy: cykl ponad 30 prac Walentego Bąbelewskiego „Moja robota 

w kopalni” oraz prace dzieci biorących udział w Konkursie Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach 

Górniczych. 

 

 

W piękny śnieżny poranek 6 grudnia w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej pojawiła się pachnąca, okazała 

choinka, a szkolne korytarze zaroiły się od 

mikołajkowych czapek.  

Podczas przerw rozbrzmiewały nastrojowe świąteczne 

piosenki m.in. Last Christmas i Christmas time. 

Świąteczny klimat gościł także na lekcjach. 

Mikołajowie tłumaczyli się wielkim zmęczeniem po 

nocnym rozwożeniu prezentów i liczyli na 

wielkoduszne potraktowanie ich przez nauczycieli. Bywało, że i nauczyciele wkładali czerwone 

czapeczki i wtedy w stu procentach wszyscy dobrze się bawili. 

Atrakcją było wspólne zdjęcie przy szkolnej choince z dyrektorem ZSG Arkadiuszem Maruchą. Nie 

od dziś wiadomo, że i dyrektor jest Mikołajem i jak na takiego przystało rozdawał uczniom bardzo 

słodkie prezenty. Chętnych na pokrzepienie czekoladką nie brakowało. Szansę na dodatkowy słodki 

przysmak mieli także uczniowie, którzy wzięli udział w świątecznym quizie prowadzonym podczas 

przerw przez Mikołajów z Samorządu Uczniowskiego. 

Dobrze jest być Mikołajem, nie tylko 6 grudnia, w każdym przypadku satysfakcja gwarantowana. 

Tego dnia w szkole było mnóstwo dobrej energii, a uczniowie wychodzili z niej zadowoleni. 

 

 

Już po raz drugi Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej pod 

kierunkiem opiekuna Daniela Zagrodnika włączył się do akcji „Pomóż Dzieciom 

Przetrwać Zimę”. Pomysłodawczynią i koordynatorką akcji jest Pani Ewa Dados 

dziennikarka Radia Lublin-Kawaler Orderu Uśmiechu.  

W tym roku przypada XXIV edycja tej ogólnopolskiej akcji charytatywnej, w której 

rokrocznie udział biorą placówki oświatowe, stowarzyszenia, ośrodki pomocy 

społecznej, centra kultury, dyskonty spożywcze, urzędy miast, ochotnicze straże 

pożarne itp.  

6 XII 2016. Szkoła pełna Mikołajów 
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W dniach od 21 listopada do 15 grudnia na terenie ZSG w Łęcznej (sztab nr 273) wolontariusze: 

Natalia Wachnik i Łucja Grabczak z kl. IIIc oraz Kacper Guminik z kl. Im zbierali dary rzeczowe, 

które przekazali podopiecznym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. 

 

 

Ostatni dzień nauki przed przerwą świąteczną upłynął w Zespole 

Szkół Górniczych w Łęcznej w bożonarodzeniowym klimacie. Na 

korytarzach rozbrzmiewały kolędy, a wychowawcy niektórych klas 

zorganizowali w tym dniu opłatkowe spotkania, inni przygotowali je 

w przedświątecznym tygodniu.  

Młodzież z nauczycielami i księdzem katechetą przygotowała 

program, który historię Bożego Narodzenia opowiedział słowami 

Biblii i polskiej kolędy.  

- Z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym złożyć naszej rodzinie, 

społeczności Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, życzenia wielu 

głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju i zadumy nad płomieniem wigilijnej świecy - 

mówił dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha – życzę piękna chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem 

i wspomnieniami w rodzinnym gronie. Ks. Paweł Kotowski poprowadził modlitwę o szczęśliwe, pełne 

pokoju i miłości Bożej święta, a na zakończenie zaprosił uczniów i nauczycieli do podzielenia się 

opłatkiem. Było uroczyście, radośnie, świątecznie. 

 

 

 

We wtorek 10 stycznia Fundacja 

Edukacyjna Perspektywy ogłosiła 

wyniki edycji 2017 swoich dwóch 

prestiżowych rankingów - liceów 

ogólnokształcących oraz techników. 

Technikum Elektryczne w Zespole 

Szkół Górniczych w Łęcznej znalazło 

się w czołówce ogólnopolskiego 

Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 

PERSPEKTYWY i tym samym 

uzyskało tytuł „Srebrnej Szkoły 

2017”. Technikum Elektryczne uplasowało się również w pierwszej dziesiątce najlepszych techników 

w województwie lubelskim, natomiast Technikum Górnicze znalazło się na 45. pozycji.   

Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 

PERSPEKTYWY jest dla każdej szkoły zasłużonym powodem do dumy i podsumowaniem 

całorocznej pracy uczniów i nauczycieli. Potwierdzeniem jakości pracy szkoły oprócz tytułu jest 

wyróżnienie graficzne o kształcie szkolnych tarcz. Wyróżnione szkoły mają prawo używać w 2017 

roku tytułu honorowego „Złotej”, „Srebrnej” lub „Brązowej” Szkoły 2017 i związanego z tym 

graficznego znaku jakości. 

Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i techników są wyniki matury, zarówno 

z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach 

szkół w olimpiadach oraz – w przypadku techników – z wynikami egzaminów zawodowych, daje to 

znakomity zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. Ranking uwzględnia szkoły, 

w których maturę w maju 2016 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie 

z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej 
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krajowej. W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. 

Wysoka lokata w rankingu Perspektyw świadczy nie tylko o jakości nauczania, ale również o dobrej 

atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze 

samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania. 

 

 

W dniu 11-go stycznia 2017 roku w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie odbyły 

się zawody II-go stopnia (okręgowe) XLIII edycji Olimpiady 

Wiedzy Technicznej.  

Brało w nich udział 73 uczniów ze szkół technicznych, 

wyłonionych  w eliminacjach wewnątrzszkolnych.  

Wśród uczestników był uczeń  Zespołu Szkół Górniczych Patryk 

Przystupa z klasy 3M o kierunku technik mechanik. 

Zawody składały się z dwóch etapów. W pierwszym  zadanie z optymalizacji, w drugim etapie 

zadania z mechaniki ( dla grupy mechaniczno-budowlanej). 

 

 

Przynajmniej raz w życiu każda dziewczyna 

chciałaby poczuć się jak księżniczka z bajki, 

a każdy chłopak, jak książę. 28 stycznia dla 

uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

ziściło się marzenie o prawdziwym, wielkim 

balu. W iście pałacowych wnętrzach Dworku 

"Arkadia" w Piotrowicach młodzież bawiła się 

do białego rana. 

- To było niesamowite przeżycie, 

podsumowanie spędzonych razem czterech lat – 

opowiadali Artur, Karol i Dominik z klasy IVa - Były osoby, które nie poszły na studniówkę i teraz 

żałują, a jak jeszcze nie żałują to pożałują, bo niedługo będą zdjęcia i film.  

11 I 2017. Olimpiada Wiedzy technicznej 

 

28 I 2017. Ach, co to był za bal … 

 



Wszyscy wychwalali wspaniałą salę balową, doskonałą muzykę, dodatkową atrakcję w postaci 

fotobudki z gadżetami. 

- Klimat studniówki był niepowtarzalny, do tej pory nie udawało się zorganizować wspólnej imprezy 

klasowej, a i teraz nie było wszystkich. Mogło być bliżej, dziewczyny trochę narzekały, bo musiały 

jeszcze pójść do fryzjera - tłumaczyli. 

Za garnitur, buty, koszulę, spinki, muszki itp. trzeba było zapłacić w granicach 700-900 zł, 

dziewczętom za sukienkę, pantofle, kosmetyczkę, fryzjera wychodziło podobnie. Jak nakazuje 

studniówkowa tradycja dziewczęta zakładały czerwone podwiązki, a chłopcy czerwone slipki "na 

szczęście". 

- Jak mama powiedziała, że to tradycja, no to założyłem – mówił jeden ze studniówkowiczów, 

pozostali też potwierdzili, że założyli czerwone majtki. 

Czar tego wieczoru jeszcze nie przeminął i w pamięci wielu młodych osób pozostanie na długo. 

- Szkoda, że ten szkolny etap życia już się kończy, teraz trzeba będzie wejść w dorosłe życie – mówili 

z żalem - Niektórzy pójdą do pracy, inni na studia, wszystko się porozchodzi. Jeszcze przed 

studniówką tak o tym nie myśleliśmy, a tu zaraz trzeba będzie się żegnać. Cztery lata minęły 

w mgnieniu oka. 

 

 

 

 

Od rana wiadomo było, że to Dzień Zakochanych. 

Szkolne korytarze ozdobione zostały kolorowymi 

serduszkami, a z głośników podczas przerw płynęły 

dźwięki miłosnych hitów. Muzyczne dedykacje 

uzupełnione zostały recytacją poezji miłosnej.   

Tegoroczne Walentynki miały wydźwięk literacki 

i odbywały się pod hasłem: „Zakochaj się 

w czytaniu”. Dziewczęta z Samorządu 

Uczniowskiego podczas przerw rozdawały cytaty 

o miłości autorstwa znanych pisarzy, poetów, 

filozofów i myślicieli. Każdy uczeń, nauczyciel 

i pracownik szkoły otrzymał także naklejkę 

z czerwonym serduszkiem i lizak na osłodę. 

Akcję literackich walentynek we współpracy z biblioteką przygotował Samorząd Uczniowski. 

Młodzież zachęcała do odwiedzenia biblioteki i sięgnięcia po literaturę piękną. 

Jak dobrze, że w szkolnym kalendarzu istnieją dni, które niosą ze sobą tak wiele pozytywnych emocji 

i potrafią wywołać uśmiech na twarzach obdarowanych. 

 

 

 

Autor cyklu  „Moja robota w kopalni” 

jest częstym gościem w Zespole 

Szkół Górniczych w Łęcznej. Po raz 

pierwszy jego wystawa prezentowana 

była w 2010 r. podczas Dni Łęcznej i 

4 II 2017. „Zakochaj się w czytaniu” 

23 II 2017. Walenty Bąbelewski obrazami opowiada o pracy w kopalni 



Dnia Otwartego szkoły. W następnym roku zorganizowana została wystawa dla uczniów.  

I tak już zostało. Co roku odbywają się spotkania z twórcą górniczego cyklu. 

23 lutego Walenty Bąbelewski spotkał się z uczniami klas pierwszych. Młodym adeptom 

górniczego stanu artystę przedstawił dyrektor szkoły Arkadiusz Marucha, podkreślając,  

że jest on przyjacielem szkoły, zawsze mile widzianym w progach ZSG. 

Walenty Bąbelewski dzielił się z młodzieżą doświadczeniem pracy w kopalni, którą 

rozpoczynał w 1958 r. w Sosnowcu jako osiemnastoletni chłopak. Zaczynał pracę pod ziemią 

od przysłowiowego kilofa i łopaty, a zakończył w zmechanizowanej kopalni „Bogdanka”.  

Mówił młodym jak ważna jest praca zespołowa, poczucie wspólnoty, odpowiedzialność, 

rodzina, a także wartości, które trzeba pielęgnować. Na zakończenie opowiedział o swoim 

drugim cyklu, wystawie otwartej 3 lutego w Centrum Kultury w Łęcznej „Przydrożne Radary 

Wiary czyli dekalog kierowcy ku przestrodze na drodze”. 
 

 

 

 

W piątek 3 marca 24 uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 

łęczyńskiego otrzymało stypendia za 

wybitne osiągnięcia w nauce oraz za 

osiągnięcia sportowe i artystyczne. 

Za wyniki osiągnięte w pierwszym 

semestrze roku szkolnego 2016/2017 

stypendia otrzymali uczniowie z trzech 

szkół: Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza 

Jagiellończyka w Łęcznej, Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej i Zespołu Szkół im. Simona Bolivara 

w Milejowie. 

Stypendyści ZSG to: Patryk Olszewski - 5,08 (kl. 4d), Rafał Podgornow - 5,08 (kl. 4d), Szymon 

Osieleniec - 4,86 (kl. 3a), Adrian Roczon - 5,00 (kl. 2d), Daniel Roślik - 4,80 (kl. 2d). 

Na uroczystą galę stypendialną zaproszeni zostali uczniowie, rodzice i dyrektorzy szkół. Starosta 

Łęczyński Roman Cholewa wręczył laureatom stypendia, gratulował im bardzo dobrych wyników 

w nauce oraz życzył, by przełożyły się one na udaną ścieżkę zawodową w przyszłości. Gratulował 

także rodzicom wspaniałego wychowania synów i córek. 

Stypendia w wysokości 200 zł miesięcznie otrzymali uczniowie, którzy osiągnęli wysoką średnią – 

od 4,75 wzwyż. Za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i sportowej, co najmniej na poziomie 

wojewódzkim, uczniowie otrzymali stypendia jednorazowe, również w wysokości 200 zł. 

Uczniowie, którzy w tym roku kończą naukę otrzymają stypendia od lutego do kwietnia, pozostali 

od lutego do czerwca. Stypendia zostały przyznane w ramach powiatowego programu wspierania 

edukacji uzdolnionej młodzieży. 

 

 

 

 

 

3 III 2017. Wybitni uczniowie nagrodzeni przez Starostę Łęczyńskiego 



 

 

 

Ten szczególny dzień w Zespole Szkół 

Górniczych świętowany był z wielkim 

zaangażowaniem Panów. Najpierw dyrektor 

Arkadiusz Marucha obdarował kwiatami 

wszystkie pracujące w szkole Panie, później 

Adrian Winiarczyk zaśpiewał dla wszystkich 

zaproszonych na koncert pań. W tym czasie 

chłopcy z Samorządu Uczniowskiego wręczyli 

tulipany koleżankom, nauczycielkom i paniom 

z administracji i obsługi. 

Uśmiech na twarzach obdarowanych mówił, że kobiety uwielbiają być adorowane. 

Uczniowie ZSG postanowili w tym roku podarować kwiaty młodszym koleżankom z łęczyńskich 

gimnazjów. Wybrali się tam w eleganckich górniczych mundurach i z pięknymi żonkilami. 

Ich odwiedziny dziewczęta przyjęły z wielkim entuzjazmem. 

 

 

 

Młodzi panowie z Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej postanowili 

w Międzynarodowym Dniu Kobiet 

obdarować kwiatami nie tylko szkolne 

koleżanki, ale i dziewczęta z łęczyńskich 

gimnazjów. Także te najmłodsze, 

ze szkoły podstawowej mogły 

doświadczyć radości bycia kobietą. 

Przygotowali dla nich "bukiety" z ukłonów, z uśmiechów i z uprzejmości, z tego, co najbardziej 

podoba się paniom. Wystrojeni w górnicze mundury, zaopatrzeni w gitarę i akordeony wyruszyli ze 

szkoły, by w święto kobiet sprawić radość młodszym koleżankom. Uczniowie weszli do każdej z klas, 

by jak na dżentelmenów przystało, po złożeniu muzycznych życzeń wręczyć nauczycielkom 

i uczennicom wiosenne żonkile i słodycze. 

Starali się odwiedzić wszystkie miejsca pracy, by żadna z pań nie została bez życzeń i kwiatów. 

Ta niespodziewana dla uczniów i nauczycieli wizyta, wywołała w szkołach wielkie poruszenie. 

Radosny uśmiech na twarzach pań, dziewcząt a także dziewczynek, upewnił młodych 

mężczyzn, że do serca kobiet trafia się także przez szarmanckie gesty i piękne kwiaty. 

Eleganccy panowie z ZSG, którzy wyruszyli do gimnazjów to: Michał Kozik, Mateusz 

Mroczek, Jakub Ośko, Michał Marcinek, Jarosław Sawicki (gitara), Marcin Michalski 

(akordeon), Przemysław Jurecki (akordeon), Grzegorz Mazur (nauczyciel). 

 

 

 

 

8 III 2017. Dzień Kobiet, Dzień Kobiet, niech każdy się dowie… 

 

8 III 2017. Być kobietą, być kobietą... 

 



 

 

Gimnazjum w Cycowie po raz kolejny 

zorganizowało Giełdę Szkół 

Ponadgimnazjalnych Cyców 2017. Ofertę 

edukacyjną prezentowały 23 szkoły, 

w tym również Zespół 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 szkole branżowej I stopnia. 

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

pozalekcyjnych przekazywali zainteresowanym: Natalia Matys z kl. 2a, Daniel Roślik z kl. 2d oraz 

Jarosław Czubacki z kl. 2d wraz z nauczycielem wychowania fizycznego Adamem Matejem. 

 

 

Uczniowie klas elektrycznych wzięli udział 

w czwartej edycji jednego z największych 

wydarzeń informatycznych o nazwie CHECK 

IT.   

Hala Targów Lubelskich zapełniła się 

stoiskami prezentującymi ofertę edukacyjną 

lubelskich uczelni wyższych i kół naukowych. 

Utworzona została strefa rozrywki gdzie 

rozłożono Playstation, Xbox-y, roboty, drony, 

drukarki 3D, gry lubelskich twórców gier 

komputerowych, oculus rift itp. 

Uczniowie mieli możliwość odkryć emocjonujące oblicze IT oraz przekonać się, że informatyka może 

być nie tylko świetną zabawą, ale też i sposobem na zawodową przyszłość. 

CHECK IT organizowane jest przez Urząd Miasta Lublin w ścisłej współpracy z informatycznymi 

kołami naukowymi działającymi na lubelskich uczelniach wyższych, organizacjami informatycznymi 

oraz specjalistami z branży IT. Wydarzenie jest częścią Dni Lubelskiej Wyżyny IT 2017. 

Wycieczka zakończyła się seansem filmowym w kinie Cinema City - Logan: Wolverine. 

 

 

Studia to najpiękniejszy okres życia człowieka, 

przekonywał uczniów klas czwartych Zespołu 

Szkół Górniczych w Łęcznej Grzegorz Gil 

absolwent Technikum Górniczego. Aktualnie 

student trzeciego roku Wydziału Górnictwa 

i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie. Spotkanie z byłym uczniem ZSG 

8 IX 2017. ZSG na Giełdzie Szkół w Cycowie 

16 III 2017. Elektrycy z ZSG na konferencji IT w Lublinie 

 

17 III 2017. Absolwent ZSG zachęca do studiowania 



odbyło się 17 marca 2017r. w Sali im. prof. Jana Samsonowicza. 

Chcąc zachęcić maturzystów do kontynuowania nauki opowiedział o uczelni na której studiuje. Swoją 

opowieść rozpoczął od przybliżenia historii tej prestiżowej uczelni, następnie przedstawił władze 

AGH, wydziały oraz kierunki. Zachęcając do podejmowania decyzji o studiowaniu odniósł się 

do losów absolwentów. Jest to uczelnia, po której absolwenci nie maja problemów ze znalezieniem 

zatrudnienia. Ogromnym atutem tej uczelni jest nowoczesna baza dydaktyczna np. Prometheus, jeden 

z najpotężniejszych na świecie komputerów oraz campus akademicki. O wyjątkowości kampusu 

w skali kraju świadczy fakt, iż wszystkie obiekty, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne, 

badania naukowe, jak również: administracja uczelni, organizacje studenckie, baza sportowo-

rekreacyjna oraz baza mieszkaniowa skupione są w jednej dzielnicy Krakowa, tworząc integralną 

całość. 

Zwracając się do zgromadzonych w Sali Samsonowicza uczniów mówił - Jesteście u progu 

dorosłości, zastanówcie się dobrze nad swoją przyszłością, żebyście po 10, 20 latach nie narzekali, 

że zrezygnowaliście z szansy jaką dało wam życie. Warto zdawać maturę, warto zdawać na studia. 

Grzegorz Gil przyjechał do swojej dawnej szkoły, by zachęcić maturzystów do podejmowania 

przemyślanych, odpowiedzialnych wyborów. W auli stanął na miejscu swoich profesorów, by na 

własnym przykładzie opowiedzieć, że studia to nie jest jakaś straszna sprawa, a wspaniała możliwość 

stawania się tym kim chcemy. Opowiadał nie tylko o wydziałach i kierunkach kształcenia na AGH, ale 

także o ciekawym studenckim życiu. O tym, że początkowe niskie oceny zamieniały się w coraz 

lepsze noty. 

Każdy z czwartoklasistów został obdarowany gadżetami z logo AGH. Zainteresowani uczniowie 

mogli porozmawiać z absolwentem Technikum Górniczego. Najczęściej pytany był o progi punktowe, 

stypendia, rozszerzenia jakie zdawał na maturze, ceny akademików. 

 

 

21 marca to data nadejścia długo oczekiwanej, 

ulubionej pory roku jaką jest Wiosna. W tym 

roku w Zespole Szkół Górniczych pojawiła się 

w postaciach pięknych dziewcząt, które 

w kwiecistych sukienkach „fruwały” po 

szkolnych korytarzach, rozsiewając zapach 

kwiatów. Wbiegały do klas i rozdawały wiosenne 

słodycze wywołując promienne uśmiechy 

na twarzach obdarowanych. Tego dnia każda 

napotkana osoba otrzymała słodki upominek od wysłanniczek Wiosny. 

Wcieliły się w nie: Łucja Grabczak, Aleksandra Stopa i Emilia Palejczuk z klasy 3c. 

Akcję Wiosna przygotowały dziewczęta we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami. 

 

 

Pierwszy dzień wiosny elektrycy z Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej spędzili bardzo pracowicie. Wzięli 

udział w jednodniowych warsztatach certyfikujących - 

System Inteligentnego Budynku F&Home radio. 

Prowadzone były przez specjalistów z firmy F&F 

Filipowski sp.j. Grzegorza Cierpisza oraz Macieja 

Sobutkowskiego. Certyfikat, który otrzymają uczniowie 

po szkoleniu, uprawnia ich do sprzedaży i instalowania 

21 III 2017. Wiosna w Zespole Szkół Górniczych 

21 III 2017. Inteligentne instalacje 



systemu F&Home, otrzymania wsparcia technicznego, bezpłatnych aktualizacji 

oprogramowania F&Home. 

Na początku uczniowie poznali asortyment firmy F&F oraz zalety inteligentnej instalacji, która 

umożliwia w jednym miejscu sterowanie wieloma często rozproszonymi instalacjami. Część 

teoretyczna obejmowała również podstawy programowania inteligentnych instalacji. W dalszej części 

warsztatów uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę i zaprogramować instalację inteligentną 

na zestawach szkoleniowych. Każdy z uczestników samodzielnie pracował na stanowisku 

wyposażonym w komputer, dokumentację, sprzęt, przewody i dedykowane oprogramowanie 

umożliwiające konfigurację systemu F&Home. Ćwiczyli zaczynając od prostych aplikacji np.: 

sterowanie oświetleniem za pomocą zwykłego łącznika, kończąc na sterowaniu instalacją inteligentną  

smartfonem. 

Uczniowie po szkoleniu zostali wpisani do bazy instalatorów firmy F&F, dzięki temu w przyszłości 

będą mogli sami zakładać oraz programować inteligentne instalacje firmy F&F. Uczestnicy biorący 

udział w szkoleniu byli bardzo zadowoleni i nie żałowali pozytywnych komentarzy. 

Warto wiedzieć, że inteligentny budynek (IB) to nowoczesna instalacja elektryczna w domu lub 

mieszkaniu (budynku), za pomocą której jesteśmy w stanie sterować innymi instalacjami, np. roletami, 

ogrzewaniem, oświetleniem, klimatyzacją, nawadnianiem ogrodu, bramą itd. Sterowanie budynkiem 

możliwe jest niezależnie za pomocą: tabletu, telefonu GSM, smartfonu, panelu dotykowego, 

standardowych przycisków (jak w tradycyjnej instalacji). System umożliwia tworzenie scen 

świetlnych i temperaturowych. 

Inteligentne instalacje coraz częściej pojawiają się w nowo budowanych domach. Inteligentny 

budynek, który kiedyś był synonimem czegoś ekskluzywnego i elitarnego obecnie staje się 

powszechny. Dziś właściwie trudno sobie wyobrazić dom bez przynajmniej podstawowych 

elementów inteligentnych rozwiązań. 

 

 

Politechnika Lubelska zaprosiła młodych ludzi 

na Dzień Otwarty. W nowoczesnym budynku 

Centrum Innowacji i Zaawansowanych 

Technologii czekało na nich wiele atrakcji. 

Wśród uczniów, którzy tego dnia odwiedzili 

lubelską uczelnię była również młodzież 

z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.  

We wnętrzu najnowocześniejszeg  o budynku 

Politechniki przedstawiciele poszczególnych 

wydziałów prezentowali świat z perspektywy 

innowacyjnego inżyniera. Na odwiedzających 

czekało 7 specjalnych stref: 

- Strefa Dziewczyn, gdzie odbywały się warsztaty z wizażu oraz akcja „Bezpieczna Studentka”. 

- Strefa Made in Politechnika z pojazdami przyszłości, łazikiem marsjańskim, dronami, a także innymi 

wynalazkami stworzonymi przez pracowników i studentów Politechniki. 

- Strefa  Design Thinking, gdzie można było odkryć drzemiące w sobie pokłady kreatywności, 

jednocześnie doskonale się bawiąc. 

- Strefa Przedsiębiorczości, w której na wszystkich zainteresowanych czekał pomysłowy Zespół 

Inkubatora Przedsiębiorczości PL oraz Biura Karier PL z warsztatami dotyczącymi m.in.: jak sobie 

radzić w nietypowych sytuacjach i co jest podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

22 III 2017. Polubić Politechnikę Lubelską 



- Strefa Chillout, w której można było zapoznać się z ofertą edukacyjną wydziałów i codziennym 

życiem studenta. 

- Strefa POLLUB.TV z  telewizyjnym wozem transmisyjnym TVP3 Lublin. Można tam było od tzw. 

„kuchni” poznać prace TV w plenerze. 

Na zakończenie zwiedzania maturzyści, którzy odwiedzili Politechnikę Lubelską w Strefie Selfie, 

mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i zacząć odliczać czas, kiedy wrócą na uczelnię nie jako 

goście, ale studenci I-go roku. 

Dzień Otwarty był dla uczniów nie tylko okazją do poznania oferty edukacyjnej i bazy naukowej 

Politechniki, ale także okazją do obejrzenia sal zajęciowych, laboratoryjnych, wykładowych, 

porozmawiania ze studentami i wykładowcami oraz zobaczenia, jak na co dzień wyglądają zajęcia. 

Uczniowie najbardziej cenili sobie możliwość spotkania z młodymi ludźmi, którzy już podjęli decyzję 

o studiowaniu na Politechnice Lubelskiej i stanowią jej najlepszą wizytówkę. Rozmawiając 

ze studentami przekonali się, że czas spędzony na uczelni wyższej mija nie tylko na nauce i zabawie, 

ale również na rozbudzaniu życiowych pasji. 

 

 

23 marca 2017 r. zapisze się w historii 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej pod 

hasłem „Podziel się kroplą krwi”. Dzięki 

ofiarności uczniów zebrano ponad 22 litry 

krwi.  

Spośród uczniów klas trzecich i czwartych 

zarejestrowało się 57 chętnych, z których 50 

oddało po 450 mililitrów bezcennego leku 

w tym 36 osób po raz pierwszy. Jesteśmy 

dumni, że nasi uczniowie nie zawiedli. 

Uczniami oddającymi ten bezcenny dar 

bardzo profesjonalnie zajęli się pracownicy  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

w Lublinie z panem doktorem Kazimierzem Ćwierzem na czele. 

Akcje honorowego oddawania krwi odbywają się w ZSG od kilku lat. Po raz pierwszy uczniowie 

oddawali ten cenny dar w 2013 roku. Jest to szczególnie ważna akcja ponieważ na krew czekają 

tysiące ludzi chorych. Oddając „cząstkę siebie” nie tylko ratujemy życie innych, ale także dajemy 

przykład otoczeniu. I wreszcie chyba sprawa najważniejsza – poświęcając odrobinę swojego czasu, 

zyskujemy wielką osobistą satysfakcję ze spełnienia dobrego uczynku. Wszystkim uczestnikom 

serdecznie dziękujemy za ten dar serca! 

 

 

22 marca dzieci i młodzież ucząca się 

w łęczyńskich szkołach przystąpiła do 

XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej "Młodzież Zapobiega 

Pożarom". Gminne eliminacje 

przeprowadzone zostały w Szkole 

Podstawowej nr 2. Jury konkursowemu 

przewodził prezes Zarządu Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Łęcznej Michał 

Czajkowski. 

23 III 2017. Akcja Honorowego Krwiodawstwa w ZSG 

22 III 2017. „Młodzież zapobiega pożarom” 



Do eliminacji powiatowych w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zakwalifikowali się uczestniczący 

w konkursie uczniowie Zespołu Szkół Górniczych: Jakub Okoń z kl. III d i Jakub Krzychowiec  

z kl. I a. 

W testach wiedzy najlepiej wypadli uczniowie szkoły podstawowej zdobywając po 28 i 30 punktów 

na 30 możliwych. Punktacja we wszystkich kategoriach wiekowych była wyrównana dlatego 

przeprowadzono dogrywkę ustną. Uczniowie odpowiedzieć musieli m.in. na pytania o najczęstsze 

przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, organizowanie i prowadzenie akcji 

ratowniczej, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków i lasów, a także 

wykazać się wiedzą na temat stopni służbowych w Państwowej Straży Pożarnej. 

Nagrody i dyplomy dla zwycięzców wręczał burmistrz Teodor Kosiarski oraz dyrektor SP nr 2 Artur 

Radko. 

 

 

30 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Łęcznej odbyły się eliminacje 

powiatowe XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega 

Pożarom". Jakub Okoń, uczeń kl. IIId Zespołu Szkół 

Górniczych zajął w nim I miejsce w kategorii szkół 

ponadgimnazjalnych i będzie reprezentował Powiat 

Łęczyński na szczeblu wojewódzkim. 

W turnieju uczestniczyła młodzież szkolna w trzech 

grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Do testu 

wiedzy pożarniczej zakwalifikowało się 40 osób 

wyłonionych na szczeblu miejsko - gminnym. 

Eliminacje powiatowe składały się z dwóch części: 

pisemnej i ustnej. Po części pisemnej uczestnicy turnieju mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem 

gaśniczym i ratowniczym jakim dysponują łęczyńscy strażacy. 

Zakres wiedzy zawartej w pytaniach był bardzo rozległy i obejmował m.in.: tradycje i historię straży 

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

ekologii i ratownictwa, przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, 

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

przeciwpożarowe budynków i lasów, zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

Uczestników konkursu oceniała komisja powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej 

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

Tadeusz Łoś. 

Zdobywcy czołowych miejsc otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Nagrody wręczał Starosta Łęczyński Roman 

Cholewa, pełniący również funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. 

Starosta pogratulował młodzieży za tak liczne uczestnictwo w tym niełatwym konkursie oraz życzył 

laureatom dalszych sukcesów podczas kolejnych szczebli OTWP. Wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymali nagrody pocieszenia. 

Zespół Szkół Górniczych reprezentowali: Jakub Krzychowiec z klasy Ia oraz Jakub Okoń z klasy IIId, 

których do turnieju przygotowywał Andrzej Pytka, nauczyciel przedmiotów zawodowych. 

 

30 III 2017. „Młodzież Zapobiega Pożarom” – Eliminacje Powiatowe 



 

 

20 uczniów Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej postanowiło spróbować swoich sił  

w konkursie matematycznym im. Samuela 

Chróścikowskiego zorganizowanym przez 

Instytut Matematyki i Informatyki Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. 

Tegoroczna edycja Konkursu składała się 

z jednego etapu i odbywała w dwóch 

kategoriach wiekowych: uczniowie klasy I i II 

szkoły ponadgimnazjalne oraz uczniowie klasy 

III i IV szkoły ponadgimnazjalne. 

Celem konkursu organizowanego od 2010 roku jest popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. W tym roku przystąpiło do niego aż 309 uczniów z terenu całego województwa 

lubelskiego. 

Zadaniem uczestników konkursu było samodzielne rozwiązanie 22 zadań w tym dwóch zadań 

otwartych. Warto było powalczyć o wygraną bo uczelnia zapewniła cenne nagrody rzeczowe: 

I nagroda 1000zł, II nagroda rzeczowa – Tablet, III nagroda rzeczowa - Kamera sportowa. 

30 marca był również dniem Drzwi Otwartych PWSZ w Chełmie. Uczniowie mogli się zapoznać 

z ofertą uczelni, porozmawiać ze studentami i obejrzeć bazę naukowo-dydaktyczną. Emocji i atrakcji 

wyjeżdżającym uczniom nie brakowało. 

Na wyniki konkursu trzeba będzie poczekać do 5 kwietnia. Życzymy wszystkim by jak najlepiej 

wypadli w teście matematycznej wiedzy. 

 

 

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się 

IX edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego 

„Pomyśl logicznie”, nad którym patronat objął 

Starosta Łęczyński, Wójt Gminy Ludwin oraz Rada 

Rodziców Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Konkurs przebiegał w dwóch etapach, pierwszy miał 

wyłonić uczniów reprezentujących szkoły w etapie 

powiatowym. Do drugiego etapu przystąpiło 

31 uczniów: z Publicznego Gimnazjum w Cycowie, 

Gimnazjum Publicznego w Ludwinie, Gimnazjum 

nr 1 w Milejowie, Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Spiczynie, Gimnazjum im. Natalii Nekraszowej 

w Jaszczowie oraz Zespołu Szkół im. Króla 

Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespołu Szkół 

Rolniczych w Kijanach i Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy matematycznej, rozbudzenie wśród młodzieży 

zainteresowań matematycznych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz 

wychowanie młodzieży w duchu szacunku dla nauki. 

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

Czech, nauczycielka matematyki w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. 

30 III 2017. Konkurs matematyczny w Chełmie 

 

5 IV 2017. 
IX Edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego 
 „Pomyśl logicznie 



W zmaganiach matematycznych ZSG reprezentowali: Mateusz Mroczek kl. 4d, Michał Marcinek 

kl. 4d, Paweł Filipek kl. 4a oraz Klaudia Chwil kl. 4c. 

Wyniki konkursu: 

Indywidualnie szkoły gimnazjalne: 

I miejsce – Aneta Wójcik, Gimnazjum w Jaszczowie 

II miejsce – Wojciech Zuń, Gimnazjum w Spiczynie 

III miejsce – Katarzyna Antoniak, Gimnazjum w Jaszczowie 

IV miejsce – Bartłomiej Rodzik, Gimnazjum w Spiczynie 

Indywidualnie szkoły ponadgimnazjalne: 

I miejsce – Mateusz Mroczek, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

II miejsce – Piotr Warzyszak, Zespół Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej 

III miejsce – Mateusz Kowalczuk, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach 

IV miejsce – Michał Marcinek, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

Zespołowo szkoły gimnazjalne: 

I miejsce - Gimnazjum w Spiczynie 

II miejsce - Gimnazjum w Jaszczowie 

III miejsce - Gimnazjum nr 1 w Milejowie 

Zespołowo szkoły ponadgimnazjalne: 

I miejsce - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

II miejsce - Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach   

III miejsce - Zespół Szkół im. K. K. 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 i Iwona Czech. 

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

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Gmina Ludwin oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej. 

 

 

4 kwietnia w Łęcznej obchodzony był Światowy Dzień 

Świadomości Autyzmu. Wzięli w nim udział także 

uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Atrakcją dla licznie przybyłych dzieci były stoiska 

sensoryczne. Na placu królowały niebieskie baloniki, 

a uczniowie z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

Dawid Brzozowski i Piotr Kowal, rozdawali cytaty 

o nadziei, życzliwości i pomocy. 

Przez całą imprezę odbywały się występy artystyczne. 

Zaprezentowały się dzieci z Aniołka, Mali Odkrywcy, 

grupa Muchomorków, zespół Biedroneczki, 

4 IV 2017. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017 



Roztańczone Jedyneczki, Bąbelki a także wielu innych wykonawców. Na scenie gościły nie tylko 

przedszkolaki, ale również dzieci ze szkoły podstawowej, gimnazjaliści i uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych. Zespół Szkół Górniczych reprezentowali Szymon Osieleniec i Łucja Grabczak. 

Obchody dnia autyzmu zorganizowane zostały placu Tadeusza Kościuszki przed ratuszem. Atrakcją 

dnia, było uruchomienie fontann z podświetloną na niebiesko wodą. Błękitnym światłem zapłonął 

również ratusz. Można było także obejrzeć przejazd motocyklistów. Imprezę zakończył koncert 

rodzimego zespołu FILIPiKUKI. 

 

 

11 kwietnia uczniowie klas pierwszych 

Technikum Górniczego i Politechnicznego 

wzięli udział w spotkaniu 

z funkcjonariuszkami Komendy Powiatowej 

Policji w Łęcznej: st. post. Anną Biziorek 

i post. Martą Lendzion. Tematem spotkania 

było przestrzeganie prawa oraz 

odpowiedzialność karna młodych ludzi. 

Poruszony został problem zażywania 

narkotyków i innych środków odurzających 

oraz uświadomienie zagrożeń dotyczących korzystania z Internetu. 

Uczniowie obejrzeli film pt. „Życie jest jedno – to nie gra”. Jego scenariusz powstał na kanwie 

prawdziwej historii grupy nieletnich sprawców czynów karalnych, wielokrotnie zatrzymywanych 

w Policyjnej Izbie Dziecka. Ich droga do kolizji z prawem zaczyna się całkiem niewinnie. Wagary, 

palenie papierosów, wulgarne zachowania. To jednak im nie wystarcza, postanawiają zdobyć 

„działkę”. Wtedy rozpoczyna się zgubna droga za kratki. Mija 5 lat, chłopcy wychodzą. Chcą zacząć 

normalnie żyć. Niestety nie mogą wdrożyć się do funkcjonowania w społeczeństwie. Mają trudność 

w znalezieniu pracy, gdyż jako osoby karane nie są mile widziane przez pracodawców. W końcu 

zaczynają rozumieć, że ten głupi wybryk z przed 5 lat nieodwracalnie spaprał im życie. 

Film wywarł na zgromadzonych pierwszoklasistach ogromne wrażenie. Wyjątkowy realizm 

sytuacyjny, ciekawy wątek kryminalny oraz wbijające widzów w fotel sceny ulicznego pościgu za 

młodocianymi przestępcami sprawiają, że ten film jest doskonałą przestrogą przed łamaniem prawa. 

 

- Gromadzimy się dziś przy krzyżu 

Chrystusa, by snuć nasze wielkopostne 

refleksje. By zapamiętać, że tylko wtedy, 

gdy weźmiemy swój krzyż na ramiona 

i pójdziemy wytrwale za Chrystusem, 

dojdziemy do ostatecznego zwycięstwa, 

do Zmartwychwstania - tymi słowami, 

rozpoczęło się świąteczne spotkanie 

uczniów, nauczycieli i dyrekcji Zespołu 

Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych młodzież wraz z katechetą ks. Marcinem Pydą 

przygotowała spotkanie z poezją i piosenką, wprowadzające w klimat Wielkiego Tygodnia. 

Refleksyjna zaduma udzieliła się wszystkim obecnym, świadczyła o tym cisza i powaga malująca się 

na twarzach uczniów. 

11 IV 2017. Życie jest jedno – lekcja z przesłaniem 

 

12 IV 2017. Spotkanie Wielkanocne w ZSG 

 



- Przed nami radosny czas Świąt Wielkiej Nocy - mówił do społeczności szkolnej dyrektor ZSG 

Arkadiusz Marucha - niech będą one dla każdego z nas źródłem optymizmu i wiary we własne siły 

i pozwolą z ufnością spojrzeć w przyszłość. Życzył wszystkim, by atmosfera rezurekcyjnego świtu 

przeniosła się na każdy zwyczajny poranek i pozwoliła zapomnieć o rozczarowaniach. By dała siłę 

uwierzyć, że zawsze – jak przekonywał św. Jan Paweł II – warto powstać i "zbudować coś nowego".  

 

 

20 kwietnia w auli Wyższej Szkoły 

Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się 

uroczysta gala piątej edycji Konkursu „Lider 

Innowacji” i Projektu „Szkoła Innowacji". 

W tym ważnym dla środowiska 

edukacyjnego wydarzeniu wzięli udział 

dyrektorzy trzech szkół ponadgimnazjalnych 

Powiatu Łęczyńskiego: Edyta Król 

wicedyrektor Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej, Dorota Makara dyrektor Zespołu 

Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej 

oraz Jan Trojak dyrektor 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. 

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 33 szkół, które w 2017 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.  

 

 

Mimo nieustającego deszczu, uczniowie 

ZSG przygotowali dla odwiedzających 

szkołę gimnazjalistów specjalne atrakcje 

wewnątrz, a także na zewnątrz budynku. 

Pod jednym namiotem było grillowanie 

z mechanikami, a pod drugim strzelanie 

z elektrykami. A i w środku wiele się 

działo... 

Nieustający deszcz, zmartwienie 

organizatorów, nie przestraszył młodzieży 

gimnazjalnej, która - jak się okazało - 

licznie przybyła na Dzień Otwarty 

w ZSG.   

20 IV 2017. ZSG po raz piąty uhonorowany certyfikatem Szkoła Innowacji 

 

27 IV 2017. Dzień Otwarty w ZSG 



Już przy wejściu na gości czekała ekipa oprowadzająca oraz grupa dziewcząt zachęcająca do wzięcia 

udziału w losowaniu, w którym można było wygrać szkolne gadżety. Każdy gimnazjalista otrzymywał 

mapę, według której należało przemieszczać się po szkole, by zobaczyć wszystkie przygotowane 

atrakcje, a także przybić w odpowiednim miejscu stempel, by na finiszu odebrać grillowaną, gorącą 

kiełbaskę. 

Uczniowie przygotowali na korytarzu stoiska prezentujące poszczególne zawody, a w pracowniach 

gimnazjaliści mogli obejrzeć zgromadzone tam specjalistyczne urządzenia. W pracowni elektrycznej 

dowiedzieli się m.in. jak funkcjonuje inteligentny dom, w pracowni mechanicznej wybijali dla siebie 

zawieszki np. z imieniem ukochanej. Do szkoły przyjechali także przedstawiciele wydziału 

elektrycznego Politechniki Lubelskiej, którzy rozstawili swoje stoisko z ofertą skierowaną dla 

maturzystów. 

W szkolnej siłowni można było podnieść sztangę, obejrzeć bogate wyposażenie, spróbować sił 

na bieżni. Natomiast w sali gimnastycznej uczniowie włączali się w rozgrywki piłki siatkowej 

i oglądali zapasy z uczniami ZSG, mistrzami MMA. 

Zwiedzającym przygrywała grupa muzyczna, która z gitarą, akordeonem i saksofonem przemieszczała 

się po szkole, było klimatycznie i optymistycznie. Dla fanów gier komputerowych w pracowni 

informatycznej rozegrany został turniej League of Legends. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i szkolne 

gadżety. 

Modna wśród młodzieży fotobudka cieszyła się powodzeniem także i w szkole. Zorganizowana 

została w bibliotece przy "ścianie węgla". Na wieszaku do wyboru były stroje górnicze galowe 

i robocze, a także narzędzia, z którymi młodzi goście mogli się sfotografować. W zestawie nie 

zabrakło przysłowiowego kilofa i łopaty. 

Gimnazjaliści przyjechali z Cycowa, Zezulina, Urszulina, Jaszczowa, Puchaczowa, Albertowa, a także 

innych okolicznych miejscowości. Można więc uznać Dzień Otwarty za udany.   

 

 
 

28 kwietnia w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej odbyło się 

uroczyste pożegnanie tegorocznych 

abiturientów. – Te cztery lata, 

które spędziliście w murach tej 

szkoły dały wam pewne 

podwaliny, opokę, którą możecie 

wykorzystać w przyszłości. Tą 

opoką jest wiedza, ale i przyjaźnie, 

które zawarliście tutaj – mówił Arkadiusz Marucha, dyrektor ZSG zwracając się do uczniów klas 

czwartych. Życzę wam spełnienia wszelkich pragnień, dążeń, rozpoczęcia wymarzonej pracy. Tym, 

którzy chcą kontynuować naukę sukcesów na studiach. 

Do abiturientów słowa skierował również obecny na uroczystości Dariusz Kowalski Wicestarosta 

Łęczyński. Życzę wam jednej ważnej rzeczy, mądrości. Takiej mądrości jaką posiadali twórcy ustawy 

rządowej sprzed 226. lat. Oni byli wizjonerami, życzę wam byście też byli wizjonerami. Abyście tę 

wizję swojego przyszłego życia ułożyli jak najlepiej. Następnie pani Renata Okoń w imieniu Rady 

Rodziców życzyła pomyślnego zdania egzaminów i dostania się na wymarzone studia lub podjęcia 

satysfakcjonującej pracy. 

Wspólne spotkanie abiturientów, uczniów, dyrekcji, nauczycieli i rodziców było okazją nie tylko do 

przekazania życzeń ale również podziękowań. Reprezentanci absolwentów Martyna Hryciuk 

i Mateusz Mroczek na ręce dyrektora złożyli podziękowania za chwile wsparcia, podtrzymywania na 

28 IV 2017. 
Trochę smutno, trochę wesoło czyli pożegnanie maturzystów  
w Zespole Szkół Górniczych 



duchu, mobilizację – Nasza czteroletnia podróż dobiega końca, dlatego składamy podziękowanie za 

to, że nauczyliście nas jak żyć i wykorzystywać własne zdolności. Przedstawiciele klas trzecich Łucja 

Grabczak i Dawid Brzozowski żegnali swoich starszych kolegów słowami – Dziękujemy wam za 

wspólne lata spędzone w murach naszej szkoły, miło nam było spotykać się z wami na korytarzach 

podczas przerw. Będzie nam was brakowało. 

Szczególnym akcentem uroczystości było wręczenie przez Dyrektora Wicestarostę Łęczyńskiego oraz 

przedstawiciela Rady Rodziców dyplomów i nagród. Uczniowie z najwyższą średnią: Rafał 

Podgornow (5,04) i Patryk Olszewski (4,93) otrzymali bony o wartości 500 zł  ufundowane przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej „Barbórka”. Nagrody 

książkowe za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce otrzymali także: Paweł Kot (4,77),  Marcinek 

Michał (4,62), Mateusz Mroczek (4,46), Justyna Kaukus (4,45), Andrzej Onyszko (4,42), Rafał 

Włodarczyk (4,38), Piotr Szalast (4,31), Klaudia Chwil (4,27), Bartosz Wójcik (4,25), Marek 

Szelepusta (4,23), Wojciech Niećko (4,2), Magdalena Lisiecka (4,0). Za zaangażowanie w życie 

szkoły nagrody otrzymali: Martyna Hryciuk, Paweł Jaroszek, Michał Kozik, Mateusz Mroczek, 

Wojciech Niećko, Bartłomiej Nawrocki, Adrian Winiarczyk. 

Uroczystość zakończyła się spotkaniem absolwentów z wychowawcami klas: Sylwią Osobą, Janiną 

Sobalą, Benedyktem Porębskim i Danielem Zagrodnikiem, podczas którego nastąpiło wręczenie 

upragnionych świadectw. Cytując słowa Winstona Churchilla, można powiedzieć, że dla abiturientów 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero 

koniec początku.   

 

 

Kasztany w tym roku nie zakwitły, matury 

jednak rozpoczęły się. 4 maja maturzyści 

pisali język polski, w piątek matematykę, 

w poniedziałek będzie to język angielski. 

Po dwóch pierwszych dniach panuje 

przekonanie, że matura z j. polskiego była 

łatwa, natomiast matematyka, mimo, 

że łatwiejsza niż rok temu to jednak przysporzyła trudności większości zdających. 

O maturze, tym decydującym o przyszłości momencie życia, zaśpiewano wiele piosenek. Janusz 

Panasewicz z Lady Pank swego czasu  śpiewał w „Mniej niż zero”: Myślisz może, że więcej coś 

znaczysz, bo masz rozum, dwie ręce i chęć, Twoje miejsce na Ziemi tłumaczy zaliczona matura na 

pięć.  Z kolei wokalista Farben Lehre śpiewał „Hura, hura, dzisiaj matura!” To z jego piosenki 

pochodzi słynny cytat: Nie matura lecz chęć szczera zrobi z Ciebie oficera. Jedną ze słynniejszych jest 

piosenka Czerwonych gitar „Już za rok matura”. 

 

 

17 maja w siedzibie Zarządu LW „Bogdanka” 

zostało podpisane porozumienie o współpracy 

pomiędzy Zespołem Szkół w Ostrowie 

Lubelskim, Zespołem Szkół Górniczych  

w Łęcznej a Lubelskim Węglem „Bogdanka” 

S.A. Na jego mocy został ustanowiony program 

stypendialny dla najlepszych uczniów 

kształcących się w zawodach bezpośrednio 

związanych z górnictwem, jak również  

w zawodzie technik mechanik i technik elektryk.  

5 V 2017. Maturzystom życzymy powodzenia 

17 V 2017. Stypendia i praca w Bogdance dla najzdolniejszych uczniów 

 



W spotkaniu udział wzięło po ośmiu najzdolniejszych uczniów kształcących się w zawodzie 

górniczym w każdej ze szkół, dyrektorzy obydwu placówek oraz prezesi Zarządu LW „Bogdanka” 

S.A., a także prezesi spółek RG Bogdanka i MR Bogdanka. 

Pierwszy z dokumentów zakłada nagradzanie uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce 

z przedmiotów zawodowych. Kwota stypendium to 1000 zł za semestr. Umowa obowiązuje do 

30 lipca 2020r. Drugi dokument dotyczy wdrożenia projektu „Przepustka do pracy w Lubelskim 

Węglu „Bogdanka” S.A. w Bogdance – Potrzebujemy najlepszych”. Umowa obowiązuje do 

31 grudnia 2020r. Dzięki niej sześciu najzdolniejszych absolwentów otrzyma „Przepustkę do pracy 

w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A.” 

Najlepsi, którzy zechcą kształcić się dalej, będą mogli skorzystać z programu wspierającego Bogdanki 

od samego początku studiów na AGH i innych uczelniach, kształcących w zawodach górniczych. 

- Jak miałbym dzisiaj 19 lat i wiedzę, którą mam w tym momencie – mówił prezes Bogdanki - to na 

pewno wybrałbym górnictwo. Dlaczego? Dlatego, że bez konkurencji do emerytury mógłbym 

piastować wysokie stanowisko. Bardzo szybko. Starsi ode mnie odchodziliby na emeryturę, a kolegów 

konkurentów nie byłoby. Na wydziale górniczym na AGH studiuje dzisiaj kilkanaście osób na roku. 

Dlatego czasami trzeba iść pod prąd. - Oprócz Bogdanki jest Śląsk, jest KGHM Polska Miedź, jest 

gdzie pracować - zapewniał. 

Podpisanie listów intencyjnych 

Po przemówieniu prezesa Krzysztofa Szlagi Krzysztof Wąsala dyrektor ZS w Ostrowie Lubelskim 

i Arkadiusz Marucha dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, podziękowali za stworzenie 

nowych, atrakcyjnych możliwości dla najzdolniejszej młodzieży. Realizację projektu będzie 

koordynowała Agata Warda, dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Najważniejszym momentem 

spotkania było podpisanie Listów Intencyjnych. 

Taka forma inwestycji w przyszłe kadry LW „Bogdanka” na pewno będzie motywująca dla uczniów, 

aby rozwijali zainteresowania zawodowe, ale też ułatwi zdobycie stabilnej i satysfakcjonującej 

finansowo posady w firmie mającej wysokie notowania na rynku pracy w regionie i w Polsce, 

szczególnie, że ogłoszona w tym roku strategia rozwoju LW „Bogdanka” zakłada m.in: „podwojenie 

zasobów operatywnych w oparciu o złoże Ostrów i przedłużenie żywotności kopalni do ok. 50 lat”. 

 

 

18 maja 2017 r. została podpisana oficjalna 

umowa o współpracy pomiędzy Powiatem 

Łęczyńskim a Górnikiem Łęczna S.A. 

i Górniczym Klubem Sportowym Górnik 

Łęczna. Celem współpracy jest realizacja 

programu szkolenia sportowego w piłce 

nożnej i innych sportach uprawianych przez 

uczniów Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej.  

Uroczystego podpisania porozumienia 

dokonali Roman Cholewa Starosta 

Łęczyński, Dariusz Kowalski Wicestarosta Łęczyński, Artur Kapelko Prezes Zarządu Górnika Łęczna 

S.A. oraz Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu GKS Górnik Łęczna. 

Świadkami tego wydarzenia byli zaproszeni goście: Urszula Gralewska starszy wizytator Kuratorium 

Oświaty w Lublinie, Arkadiusz Marucha dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, Edyta Król 

wicedyrektor  ZSG w Łęcznej, sportowcy Górnika Łęczna – Marlena Hajduk, Mariola Panasiuk 

i Łukasz Mierzejewski. W spotkaniu wzięła również udział sportowa reprezentacja wraz z opiekunem, 

18 V 2017. W ZSG będą się kształcić sportowcy 
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nauczycielem wychowania fizycznego, a jednocześnie trenerem Młodzieżowej Akademii Piłki 

Górnika Łęczna SA. Piotr Gałat. 

Podpisana umowa daje wymierny efekt w postaci poszerzenia oferty edukacyjnej Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej o klasy sportowe. Utworzenie takiej klasy stworzy uczniom optymalne warunki 

do rozwijania talentów i pasji uzdolnionej młodzieży. Ponadto umowa jest gwarantem profesjonalnego 

przygotowania sportowego uczniów. W oparciu o nią Powiat ma zapewnić warunki do realizacji 

programu szkolenia sportowego opracowanego dla młodzieży w klasach sportowych. Natomiast kluby 

udzielą merytorycznej i organizacyjnej pomocy w zakresie edukacji, promocji czy spotkań z trenerami 

i zawodnikami. 

- Umowa stwarza możliwość pogodzenia procesu dydaktycznego z czynnym uprawianiem sportu. 

Ponadto stwarza możliwość korzystania z miejscowej bazy sportowej. W obrębie Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej wyremontowaliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat sale gimnastyczne wraz 

z zapleczem. Aktualnie kończymy remont boisk sportowych przy tym Zespole – mówił Roman 

Cholewa, Starosta Łęczyński. 

Artur Kapelko, prezes Górnika Łęczna S.A. podkreślając znaczenie podpisanej umowy powiedział – 

Cieszymy się, że młodzież ma szansę łączenia edukacji, w tym edukacji profilowanej czyli zdobycia 

konkretnej umiejętności, konkretnego zawodu z uprawianiem sportu. Daje to zabezpieczenie, że 

w razie ewentualności, że ktoś kto nie zostanie wyczynowym sportowcem będzie miał konkretny fach 

w ręku. 

Na szerszy aspekt zawartej umowy zwrócił uwagę Krzysztof Kwiatkowski, prezes GKS Górnik 

Łęczna - Celem tej umowy, jest też rozruszanie młodzieży. Zachęcenie do czynnego uprawiania sportu 

i prowadzenia aktywnego trybu życia. 

- Jako Zespół Szkół Górniczych chcemy oprzeć się na tradycjach sportowych łęczyńskich klubów, 

a także dać młodym sportowcom konkretny zawód w oparciu o naszego partnera Lubelski Węgiel 

„Bogdanka” S.A. – podkreślił Arkadiusz Marucha, dyrektor ZSG w Łęcznej. 

 

   Wojewódzka Licealiada 2016/17 

31 maja 2017 r. na obiektach sportowych 

GKS Górnik Łęczna odbyły się 

Mistrzostwa Województwa w piłce 

nożnej 10. osobowej chłopców w ramach 

Licealiady 2016/2017. W sportowych 

zmaganiach wzięło udział pięć drużyn: z 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, 

Akademickiego Liceum Mistrzostwa 

Sportowego w Lublinie, Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Chełmie, Zespołu 

Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim 

oraz IV Liceum Ogólnokształcącego w 

Białej Podlaskiej. 

Młodzi sportowcy rozgrywali mecze w 

systemie każdy z każdym w dwóch 10. minutowych starciach. Na boiskach walczyło 6 zawodników, 5 

w polu oraz bramkarz. W sumie rozegrano dziesięć emocjonujących meczów, padło 35 bramek. 

W ostatecznej klasyfikacji zwyciężyła drużyna z ALMS w Lublinie, drugie miejsce zajęła ekipa z ZSE 

w Chełmie, trzecie IV LO w Białej Podlaskiej. Zawodnicy ZSG w Łęcznej uplasowali się na czwartej 

pozycji. 
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Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej w rozgrywkach tegorocznej Licealiady reprezentowali: Jarosław 

Bednaruk (3m), Dawid Brzozowski (3c), Mateusz Huzarek (3b), Jakub Jaroszyński (1m), Radosław 

Kisiel (3m), Rafał Kot (3b), Karol Kura (4a), Dominik Nawrocki (3c), Eryk Powałka (3m), Kamil 

Zieliński (3b). Uczniów do zawodów przygotowywał Janusz Mieczkowski.    

 Już można korzystać ze zmodernizowanych boisk ZSG 

W czerwcu br. zakończyła się 

inwestycja pod nazwą „Modernizacja 

kompleksu boisk sportowych przy 

Zespole Szkół Górniczych w 

Łęcznej”. Dzięki niej uczniowie szkół 

przy ul. Bogdanowicza 9, członkowie 

klubów sportowych oraz mieszkańcy 

Łęcznej i powiatu łęczyńskiego będą 

mogli korzystać z nowych boisk. 

Jedno z nich to boisko wielofunkcyjne o wymiarach 40x22m, przeznaczone do gry w piłkę ręczną, 

siatkową i koszykówkę, drugie to boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 

58x30m, otoczone bieżnią lekkoatletyczną o długości 200m wraz ze skocznią w dal z zeskocznią o 

wymiarach 8x3m. Wzdłuż każdego boku boisk zamontowane zostały piłkochwyty. Cały teren 

oświetlony jest piętnastoma lampami. 

Inwestycja zrealizowana została dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej 2016 Ministerstwa Sportu i 

Turystyki. Wartość inwestycji wyniosła 1,4 mln zł, z czego Ministerstwa Sportu i Turystyki 

dofinansowało 50 proc. Wkład własny pokryty został ze środków Powiatu Łęczyńskiego (ok. 400 tys. 

zł) – organu prowadzącego szkołę oraz Gminy Łęczna (300 tys. zł), która jest właścicielem terenu. 

Boisko czynne jest cały tydzień od godz. 7.00 do 22.00, a w okresie zimowym od 7.00 do 20.00. Od 

poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 z wyjątkiem wakacji, pierwszeństwo w korzystaniu z boisk 

mają uczniowie ZS im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej oraz Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Korzystanie z kompleksu boisk jest bezpłatne, szczegóły korzystania określa regulamin. 

 Elektrycy na szkoleniu  

22 czerwca 2017 r. uczniowie klasy trzeciej 

kształcący się w zawodzie technik elektryk 

uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym przez 

firmę Eaton Electric. 

Szkolenie obejmowało trzy moduły: 

- aparatura sterująca i sygnalizacyjna, 

- aparaty łączące i zabezpieczające w układach 

stycznikowo zabezpieczających, 

- część praktyczna - technika napędowa 

przetwornice częstotliwości (power XL). 

Uczniowie uczestniczący w szkoleniu otrzymają 

zaświadczenia o przeszkoleniu w wyżej 

wymienionym zakresie. 

Szkolenie odbyło się w ramach nieodpłatnej działalności dydaktycznej firmy Eaton 

Electric.  Poprowadzili je: Robert Ziółek, Przemysław Pachulski i Krystian Czerkas. Podczas 

szkolenia uczniowie zapoznali się również z ofertą produktów firmy. Eaton Electric jest producentem 
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najwyższej jakości automatyki przemysłowej, aparatury sygnalizacyjnej, łączeniowej, 

zabezpieczającej i instalacyjnej oraz systemów rozdziału energii niskiego napięcia. 

 Wiedza przepustką do pracy 

23 czerwca 2017 r.  podczas uroczystości 

zakończenia roku szkolnego pięciu 

tegorocznych absolwentów Zespołu 

Szkół Górniczych w Łęcznej otrzymało 

Przepustkę do pracy w Lubelskim Węglu 

Bogdanka S.A. w Bogdance. Przepustki 

wręczyła Agata Warda Dyrektor ds. 

Zarządzania Zasobami Ludzkim oraz 

Krzysztof Chołast Główny Elektryk LW 

„Bogdanka” S.A. 

Zwracając się do laureatów projektu Pani 

Agata Warda stwierdziła: Profesor 

Władysław Bartoszewski powiedział, że 

„Są w życiu rzeczy, które warto i są rzeczy, które się opłaca”. A ja mówię - warto się uczyć bo to się 

opłaca. Zdobyta wiedza, wysoka średnia stała się przepustką do zdobycia wymarzonego miejsca 

pracy. 

Projekt „Przepustka do pracy w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A. w Bogdance – Potrzebujemy 

najlepszych” został zainicjowany 17 maja 2017 r. poprzez podpisanie listu intencyjnego pomiędzy 

kopalnią w Bogdance a Zespołem Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Zespołem Szkół w Ostrowie 

Lubelskim. Ma na celu wzbudzenie wśród uczniów szkół górniczych maksymalnej motywacji do 

pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie kształcenia zawodowego. 

Nagrodę w postaci pracy w kopalni otrzymali: Paweł Kot, Patryk Olszewski, Andrzej Onyszko, Rafał 

Podgornow, Marek Szelepusta, absolwenci kierunku technik elektryk. Uczniowie przez cztery lata 

nauki wypracowali sobie tę przepustkę poprzez uzyskanie wysokiej średniej ocen z przedmiotów 

zawodowych. Uzyskując takie rezultaty w nauce zasłużyli na szczególne wyróżnienie i mogą być 

wzorem dla innych młodych ludzi. 

   Zadźwięczał ostatni dzwonek 

23 czerwca 2017 r. wreszcie nadszedł 

długo oczekiwany koniec roku 

szkolnego. Przed młodzieżą czas 

odpoczynku od książek, zeszytów, 

szkolnej ławki, dzwonka, porannego 

wstawania. Zanim jednak uczniowie 

otrzymali upragnione świadectwa, 

wzięli udział we Mszy Świętej 

sprawowanej w kościele św. 

Barbary. Następnie odbyło się 

uroczyste zakończenie roku szkolnego, 

w którym wzięli udział zaproszeni goście: Agata Warda Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkim, 

Krzysztof Chołast Główny Elektryk LW „Bogdanka” S.A., Ryszard Malinowski Prezes PPHU 

Malinex, Marta Piwońska Naczelnik Wydziału Edukacji oraz Krzysztof Pachocki przewodniczący 

Rady Rodziców. 
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Podczas uroczystości pięciu tegorocznych absolwentów otrzymało „Przepustkę do pracy w Lubelskim 

Węglu Bogdanka S.A. w Bogdance”. Byli to: Paweł Kot, Patryk Olszewski, Andrzej Onyszko, Rafał 

Podgornow, Marek Szelepusta, absolwenci kierunku technik elektryk. 

Następnie uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce odebrali z rąk Marty Piwońskiej i 

Dyrektora ZSG świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Nagrodę specjalną w postaci 

bonu podarunkowego o wartości 500 zł otrzymał Szymon Osieleniec z kl. 3a. 

Nagrody książkowe otrzymali również uczniowie, którzy uzyskali dobre wyniki w nauce, osiągali 

sukcesy w sporcie oraz aktywnie uczestniczyli w pracach Samorządu Uczniowskiego. Uroczystość 

zakończenia roku była również okazją do wręczenia nagród laureatom szkolnego konkursu 

poetyckiego „Poezja jest dobra na wszystko”. Otrzymali je: Natalia Wachnik, Łukasz Rączka, Jakub 

Okoń.   

Zanim uczniowie udali się do klas na ostatnie w tym roku spotkanie z wychowawcami w wakacyjny 

klimat wprowadziła zebranych piosenka z repertuaru zespołu Bajm „Piechotą do lata”. 

Podsumowaniem uroczystości były słowa Dyrektora Aleksander Fredro napisał kiedyś, że „Niemała 

mądrość mądrze mówić, lecz największa – mądrze czynić”. Dlatego też kończę i oficjalnie ogłaszam 

wakacje w Zespole Szkół Górniczych Łęcznej.   

Uczniowie ze średnią ocen powyżej 4,75: Szymon Osieleniec, Łucja Grabczak, Natalia Wachnik, 

Jakub Okoń, Piotr Lipczak, Adrian Roczon, Daniel Roślik, Kacper Kociuba. 

Uczniowie ze średnią ocen od 4,0 do 4,74: Mateusz Pytka, Robert Ośko, Jakub Aleksandrowicz, Jakub 

Andrejuk, Paweł Barczak, Łukasz Bernecki, Sebastian Jaroszek, Karol Sadło, Hubert Lipko, Łukasz 

Rączka, Patryk Przystupa, Patryk Małyska, Mateusz Grabowski, Wiktor Kościelski, Eryk 

Kłębokowski, Karol Majewski, Marcin Baryła. 

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

wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Niech te dwa miesiące będą pełne fantastycznych przygód oraz 

spotkań z interesującymi ludźmi. Wróćcie w nowym roku szkolnym radośni, z zapasem sił do nauki, 

gotowi do podejmowania nowych wyzwań i kolejnych zadań. 

   Szkolenie dla uczniów klas elektrycznych z ZSG 

30 czerwca 2017 r. dziewięciu uczniów Zespołu 

Szkół Górniczych w Łęcznej wzięło udział w 

szkoleniu zorganizowanym przez nauczyciela 

przedmiotów elektrycznych Tomasza Sarana.  

Szkolenie dotyczące Sterowników PLC i Paneli 

Operatorskich HMI przeprowadziła firma 

Multiprojekt z Krakowa.  

Szkolenie objęło część teoretyczną i praktyczną. 

Uczniowie na zestawach szkoleniowych mogli 

sprawdzić i poszerzyć swoje umiejętności w 

programowaniu sterowników PLC i paneli 

operatorskich HMI. Spotkanie zakończyło się 

sprawdzianem umiejętności, a jego uczestnicy 

otrzymają certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu. 

   ZSG na dożynkach w Milejowie 



31 sierpnia 2017 r. w Milejowie 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.  

Uroczystość rozpoczęła się barwnym korowodem, w 

którym wzięły udział 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 uświetniły występy 

artystyczne, wybory Miss Dożynek, jarmark rękodzieła ludowego. Gwiazdą wieczoru była Małgorzata 

Ostrowska. 

Stoisko ZSG cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży, dorosłych i dzieci. Wszyscy chcieli 

wziąć udział w loterii, w której każdy los wygrywał. Można było także zapoznać się z ofertą 

edukacyjna dla młodzieży i dorosłych. Stoisko szkolne odwiedził także Prezes LW „Bogdanka” S.A. 

Krzysztof Szlaga, gdzie powitał go dyrektor szkoły Arkadiusz Marucha. 


