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Nowy rok szkolny 2018/2019 rozpoczął się 3 IX mszą św. sprawowaną o godz. 8.00 w parafii św. 

Barbary. Następnie uczniowie zgromadzili się w szkole, by podczas szkolnej uroczystości powitać 

dawno nie widzianych kolegów, nauczycieli i spotkać się w klasach z wychowawcami.   

- Niestety wakacje dobiegły już końca, ale mamy nadzieję, że wszyscy skorzystali z wakacji na tyle, 

że wcale nie martwi nas fakt, iż dzisiaj zaczynamy nowy rok szkolny – mówili uczniowie prowadzący 

uroczystość. W imieniu społeczności szkolnej pogratulowali Dyrektorowi Arkadiuszowi Marusze 

wygrania konkursu i powierzenia mu obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej na 

dalszą kadencję. 

Prowadzący ciepłe słowa skierowali również do pierwszoklasistów: Pamiętajcie, że nie taki diabeł 

straszny jak go malują i że każdy z nas był kiedyś w pierwszej klasie. Początki na pewno nie będą 

łatwe, ale wierzymy, że nasza szkoła stanie się waszą szkołą. Życzenia „samych sukcesów” skierowali 

do czwartoklasistów, którzy w tym roku przystąpią do egzaminów maturalnych i zawodowych. 

Dyrektor Arkadiusz Marucha powitał wszystkich przybyłych. - Po wakacyjnym odpoczynku 

z nadzieją spoglądamy w przyszłość, tworzymy nowe plany i wyznaczamy drogę na najbliższy rok – 

mówił – Niech nowy rok szkolny przyniesie Wam same sukcesy, a nauka zawsze będzie źródłem 

przyjemności i satysfakcji. Przypomniał, że w tym roku szkolnym przypada rocznica 100-lecia 

odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz że w szkolnym kalendarzu do świętowania tego 

jubileuszu  będą się nie raz odnosić. 

Obecny na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego Wicestarosta Dariusz Kowalski przypomniał 

o wzbogaceniu bazy dydaktycznej szkoły oraz trwających zaawansowanych pracach w warsztatach 

szkolnych na Pasterniku. 
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Ostatnim akcentem tego dnia było spotkanie klas z wychowawcami i zapoznanie się z tegorocznym 

planem zajęć. 

 

4 września w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyło się pierwsze spotkanie dialogowe 

poświęcone „Kierunkom rozwoju edukacji w Powiecie Łęczyńskim w myśleniu o uczniu XXI wieku”, 

którego organizatorem było Starostwo Powiatowe.  

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia 

i doradztwo dla JST w woj. lubelskim” realizowanego w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość 

systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

W spotkaniu wzięli udział: Starosta Łęczyński Roman Cholewa, Naczelnik Wydziału Edukacji 

Kultury i Spraw Społecznych Marta Piwońska, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Baczyński vel 

Mróz, Bożena Kornatka z Komisji Oświaty, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice oraz 

przedstawiciele społeczności uczniowskiej szkół Powiatu Łęczyńskiego. 

Spotkanie prowadziła pani Olga Gilewicz, szkoleniowiec,  wieloletni wizytator Kuratorium Oświaty 

w Lublinie. Wprowadziła zebranych w zagadnienie kompetencji kluczowych oraz roli współczesnej 

szkoły w ich kształtowaniu. Następnie uczestnicy w grupach poszukiwali odpowiedzi na pytania: Jaka 

jest szkoła moich marzeń? Jakie działania powinny zostać podjęte zdaniem uczestników, aby szkoła 

spełniała ich oczekiwania? Absolwent na miarę XXI w. tzn. jaki? Dobra szkoła tzn. jaka? Nauczyciel 

na miarę XXI w. tzn. jaki? Wypracowane efekty wspólnej pracy posłużą tworzeniu lokalnego planu 

podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji 

kluczowych uczniów. 

 

 

Rok szkolny w bibliotece ZSG w Łęcznej 

rozpoczął się Narodowym Czytaniem Przedwiośnia 

Stefana Żeromskiego. 7 IX uczniowie z kl. 1a i 2d 

udali się do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Łęcznej, gdzie razem z członkiniami Klubu  

 e- Senior czytali wybrane fragmenty tego ważnego 

dla Polaków dzieła.  

 

7 IX 2018. Narodowe Czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego 

4 IX 2018. W trosce o lepszą jakość szkół powiatowych 

http://biblioteka-leczna.pl/mgbp/index.php/810-czytajmy-razem-przedwiosnie
http://biblioteka-leczna.pl/mgbp/index.php/810-czytajmy-razem-przedwiosnie


Na początku spotkania zebranych powitała dyrektor biblioteki Danuta Panas. Następnie Joanna 

Wronisz odczytała list Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Na zakończenie odczytane zostały również 

wiersze patriotyczne, zgodnie z prośbą Pana Prezydenta, który pisał: Zachęcam jednocześnie do 

czytania Antologii Niepodległości, przygotowanej z myślą o tym jubileuszowym roku. Prezentuje ona 

powstałe na przestrzeni wielu wieków utwory, zaliczane do kanonu polskiej literatury patriotycznej. 

Można było także wbić pamiątkową pieczęć w przyniesiony egzemplarz dzieła Żeromskiego. 

 

W poniedziałek 10 września uczniowie ZSG się wraz z nauczycielami języka polskiego udali się do 

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęcznej, by wysłuchać wierszy Zbigniewa Herberta 

w wykonaniu znanej polskiej aktorki. 

Ewie Dałkowskiej towarzyszył Dominik Rosłon, wibrafonista, perkusista i pianista. Młodzież, a także 

członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki, Klubu e-Senior wysłuchali wierszy, piosenek, a także 

fragmentów rozmów z pisarzem, wspomnień o nim. Na zakończenie uczniowie mogli wysłuchać 

wiersza w wykonaniu samego Zbigniewa Herberta, który kiedyś zarejestrowany został do audycji 

„Głosy Poetów”. 

Aktorka zachęcała też do sięgnięcia po wydaną w 2018 r. biografię pisarza autorstwa Andrzeja 

Franaszka. 

Spotkanie z poezją Herberta we wspaniałym wykonaniu  Ewy Dałkowskiej było dla uczniów 

bezcenną lekcją literatury i sztuki. 

 

 

10 IX 2018. Uczniowie ZSG słuchali Herberta w interpretacji Ewy Dałkowskiej 

12 IX 2018. . Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" z vipami 

http://biblioteka-leczna.pl/mgbp/index.php?start=3


W środę 12 września w siedzibie starostwa odbyło się Narodowe Czytanie zorganizowane przez 

Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęcznej. Na spotkanie przybyło wielu vipów, szczególnym 

gościem był dr Konrad Sawicki, doradca Wojewody Lubelskiego. 

Spotkanie poprowadziła Jadwiga Marczewska – dyrektor PBP w Łęcznej wraz z pracownikiem 

biblioteki Magdaleną Kosacką. Na początku uczestnicy wysłuchali biografii pisarza, informacji  

o samej powieści, a następnie odczytali wybrane fragmenty powieści. Do Narodowego Czytania 

dołączyli  uczniowie ZSG: Natalia Matys z kl. 4a, Wojciech Witkowski z kl. 2d, Piotr Mroczek z kl. 

2d oraz dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha. 

Na zakończenie uczestnicy spotkania wzięli udział w quizie o pisarzu i jego książce. Pytania z lektury 

okazały się łatwe zarówno dla uczniów jak i pozostałych uczestników, stąd  nagrody w postaci 

egzemplarza "Przedwiośnia" trafiały do szkolnych bibliotek, w tym i do biblioteki ZSG. Każdy  

z przybyłych gości mógł zabrać pamiątkowy dyplom, w który przybił okolicznościową pieczęć. 

 

 

21 września w 79. 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 Ernest Michałek i Adam Serej 

zaciągnęli honorową wartę przy pomniku ku 

czci Łęczyńskich bohaterów września. 

Uroczystość rozpoczęła się występem dzieci 

z Przedszkola Publicznego nr 3, które przygotowały z tej okazji patriotyczny montaż słowno-

muzyczny. 

Burmistrz Łęcznej podziękował wszystkim zebranym za wieloletnie 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 dla najmłodszych. W intencji 

obrońców oraz wszystkich poległych w obronie Ojczyzny została odmówiona modlitwa, którą 

poprowadził ks. Andrzej Lupa, proboszcz parafii św. Barbary w Łęcznej. Następnie Tomasz Gładosz 

odczytał Apel Poległych. 

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 Wojciech Witkowski. 

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. 

21 IX 2018. 79. rocznica bitwy o most lubelski w Łęcznej 

 

http://biblioteka.powiatleczynski.pl/aktualnosci,show,392,odczytanie-przedwiosnia-stefana-zeromskiego.html


 
 

24 września w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem 

przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym 

zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania 

innego zagrożenia dla życia i zdrowia.  

Sygnał do ewakuacji (sześciokrotny dzwonek szkolny) rozległ się o godzinie 9.00. Uczniowie, 

nauczyciele i pracownicy zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek 

szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Punktem zbiórki był plac obok szkoły. Ewakuacja 

przebiegła sprawnie i bez paniki.  

 

 
 

25 września przedstawiciel firmy PRG Linter S.A. Andrzej Fedurek odwiedził Zespół Szkół 

Górniczych w Łęcznej, by zaproponować uczniom klas czwartych uczestnictwo w Konkursie 

Współzawodnictwa Zespołowego „Linteriada”. 

Gościa oraz firmę, którą reprezentuje przedstawił dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha. Przypomniał też 

uczniom czego dotyczą poszczególne etapy konkursu, który w ubiegłym roku miał swoją pierwszą 

edycję: I etap to rywalizacja sportowa, II etap to przygotowanie projektu, związanego z branżą 

górniczą, III etap artystyczny (fotograficzny), IV etap bierze pod uwagę oceny z przedmiotów 

zawodowych. Dyrektor zachęcał do włączenia się w rywalizację, bo jak podkreślał nagroda jest tego 

warta. Uczniowie, którzy w ubiegłym roku wypoczywali w Istebnej twierdzili, że był to wspaniały 

odpoczynek przed maturą. 

Do konkursu przystąpić mogą sześcioosobowe drużyny. Zwycięska szóstka, tak jak i w ubiegłym 

roku, wyjedzie na tygodniowy pobyt do Istebnej do ośrodka wypoczynkowego firmy Linter Tour S.A. 

- Postanowiliśmy tak zbudować ten konkurs, żebyście mogli wykazać się na wielu płaszczyznach – 

mówił dyrektor techniczny PRG Linter - Nacisk kładziemy nie tylko na wiedzę zawodową, bo dziś 

24 IX 2018. Próbna ewakuacja w ZSG 

25 IX 2018. „Linteriada” - sezon drugi 

http://prglintersa.eu/


równie ważna jest kreatywność i umiejętność pracy zespołowej. Chcemy by każdy uczestnik poznawał 

swoje miejsce w grupie, odkrywał w grupie lidera i na niego pracował. To jest bardzo istotne, by 

osiągać założone cele - mówił. - Będziemy też nagradzać uczestników na każdym etapie, a nie tylko 

zwycięzców całego konkursu. 

Uczniowie mogą dobierać się w zespoły nie tylko w obrębie klasowym. Mają na to czas do końca 

tygodnia. Równolegle firma prowadzi tego typu konkurs w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim. 

Koordynatorem konkursu w ZSG jest nauczycielka przedmiotów zawodowych Ewa Pytka.    

 

  

  

26 września 27 uczniów z klas maturalnych, kształcących się w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej, 

wzięło udział w kampanii edukacyjnej i informacyjnej skierowanej do uczniów przygotowujących się 

do matury i rekrutacji na studia. 

W tym roku Salon Maturzystów odbył się po raz pierwszy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

Przybyłą młodzież i nauczycieli przywitali prof. Iwona Niewiadomska, prorektor KUL, Teresa Misiuk 

– Lubelski Kurator Oświaty i Lech Gawryłow – dyrektor OKE w Krakowie. 

Uczniowie wzięli udział w wykładach ekspertów maturalnych. Uczestniczyli w wykładach: Czy 

umiesz czy nie umiesz licz na siebie – egzamin z matematyki. Jak osiągnąć sukces na egzaminie 

maturalnym z języka polskiego? Prowadzący przybliżyli im wiedzę dotyczącą zasad punktowania, 

typu zadań oraz najczęściej popełnianych błędów. Mówili również o sposobach efektywnego 

przygotowania się do egzaminu dojrzałości. Dla większości uczniów był to pierwszy, bezpośredni 

kontakt z uczelniami wyższymi, prezentującymi swoją ofertę edukacyjną. 

Udział w Salonie oceniali jako bardzo potrzebny, ponieważ początek roku szkolnego to czas 

podejmowania decyzji dotyczących wyboru przedmiotów, które będą zdawać podczas majowych 

egzaminów, wyboru kierunku studiów, a tym samym przyszłego zawodu. 

 

 

 

 

 

26 IX 2018. Salon Maturzystów Perspektywy 2018 



 

 

1 października najlepsi uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej otrzymali stypendia 

przyznane przez Powiat Łęczyński w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionej 

młodzieży. Byli to: Kacper Kociuba (kl. 3a), Adrian Roczon (kl. 4d), Daniel Roślik (kl. 4d), Mateusz 

Rudnicki (kl. 2d). 

Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych stypendystom i ich rodzicom przez Starostę Romana 

Cholewę odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.  

 

 

1 października w siedzibie Zarządu LW „Bogdanka” S.A. 11 uczniów z Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej otrzymało z rąk prezesa Artura Wasila oraz z-cy prezesa Adama 

Partyki stypendia dla najzdolniejszych uczniów. W tym semestrze uczniowie otrzymają po 

1000 zł. 

Prezesi LW „Bogdanka” S.A. gratulowali uczniom najlepszych wyników w nauce w obrębie 

przedmiotów zawodowych i zachęcali do kontynuowania nauki na tak wysokim poziomie. 

Uczniom towarzyszył dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej Arkadiusz Marucha 

oraz wicedyrektor Maria Jarmuł-Snopek. Na uroczyste wręczenie dyplomów stypendialnych 

zostali zaproszeni także rodzice uczniów. Stypendia otrzymali także uczniowie  

ZS w Ostrowie Lubelskim. 

Do grona najlepszych uczniów ZSG w Łęcznej należą: Mikołaj Nowicki (kl. 2d), Mateusz 

Rudnicki (kl. 2d), Daniel Roślik (kl. 4d), Adrian Roczon (kl. 4d), Jakub Grzegorczyk (kl. 4d) 

1 X 2018. Stypendia dla najlepszych uczniów 

1 X 2018. Stypendia z Bogdanki rozdane 

https://www.lw.com.pl/pl,2,start,s119.html


– kształcący się w zawodzie elektryka oraz Paweł Kaczmarzewski (kl. 2a), Adam Serej (kl. 

2a), Kacper Kociuba (kl. 3a) – kształcący się w zawodach górniczych, Rafał Borys (kl. 1m), 

Robert Ośko (kl. 3m), Marcel Przystupa (kl. 3m) - kształcący się w zawodzie mechanika. 

 

 

4 października grupa uczniów z klasy 1d 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wzięła 

udział w spotkaniu autorskim z Tomaszem 

Jastrunem. Spotkanie zorganizował Dyskusyjny 

Klub Książki „Pod Różą” działający w Miejsko-

Gminnej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa 

Herberta w Łęcznej. 

Uczestnicy spotkania wysłuchali wspomnień 

poety o Zbigniewie Herbercie, którego znał 

osobiście jeszcze z dzieciństwa. Autor 

opowiadał o swoich kontaktach z Herbertem 

oraz o jego twórczości. Przeczytał kilka 

ulubionych wierszy poety. O swojej twórczości 

mówił niewiele, aktualnie pisze felietony  

w „Przeglądzie” i „Zwierciadle”, wspomniał  

o najbardziej intymnej swojej książce, jaką jest „Osobisty przewodnik po depresji” traktującej  

o trudnej chorobie cywilizacyjnej. Odczytał kilka swoich wierszy z tomiku „Naprzeciw siebie”. Tą 

oraz inne pozycje twórczości Tomasza Jastruna można było nabyć podczas spotkania. 

Tomasz Jastrun syn Mieczysława Jastruna i Mieczysławy Buczkówny to poeta, prozaik, eseista, 

reporter i krytyk literacki. Urodził się 15 września 1950 w Warszawie. Jest członkiem Stowarzyszenia 

Pisarzy Polskich, laureatem Nagrody Fundacji Roberta Gravesa, nagrody Fundacji Kościelskich, 

nagrody kulturalnej NSZZ "Solidarności" za twórczość z okresu stanu wojennego, nagrody 

Dziennikarzy Niezależnych im. A. Słonimskiego, nagrody literackiej paryskiej "Kultury" oraz 

Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski.  

 

   

5 października odbył się Konkurs 

Recytatorski „Bądź wierny Idź”, 

zorganizowany z okazji 70-lecia 

działalności Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej im. 

Zbigniewa Herberta w Łęcznej 

oraz Roku Herberta.  

Konkurs odbył się w dwóch 

kategoriach, dla szkół 

podstawowych i gimnazjum oraz 

dla szkół ponadpodstawowych. 

Wzięło w nim udział 14 uczniów z łęczyńskich szkół. W jury zasiedli Marzena Targońska instruktor 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Monika Bogusz instruktor 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej oraz Krzysztof Matczuk Radny Gminy Łęczna, 

emerytowany nauczyciel języka polskiego. 

4 X 2018. Spotkanie z Tomaszem Jastrunem 

5 X 2018. „Bądź wierny Idź” 



Do konkursu przystąpił również reprezentant Zespołu Szkół Górniczych Kamil Szymański z klasy 1D 

z wierszem „Dałem słowo”. Poziom uczestników konkursu był wyrównany i bardzo wysoki. Niestety 

nie wszyscy mogli zostać zwycięzcami, ale sam fakt uczestnictwa i obcowania z kulturą i sztuką już 

nobilituje. Gratulujemy Kamilowi! 

 

 

 

We wtorek 9 października młodzież z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wyruszyła 

na polską wersję filmu o bohaterach bitwy o Anglię.  

Niektórzy już wcześniej oglądali angielską realizację filmu i porównywali obydwa, 

najczęściej na korzyść "303 Bitwa o Anglię". Warto jednak zobaczyć każdy z nich. 

Wyjazd na film zorganizowany został z racji Jubileuszu 100-lecia odzyskania 

Niepodległości przez Polskę, w ramach kształtowania postaw patriotycznych. 

 

 

 

 

 

 

12 października na boisku Zespołu Szkół Górniczych został rozegrany mecz z okazji DEN. Zagrały w 

nim 6-osobowe drużyny przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej. Mecz rozegrano w systemie 2 razy po 20 minut. Sędziował Stanisław Bosak 

pasjonat piłki nożnej. Po zażartej walce zawodników i gorącym wsparciu kibiców obu drużyn, mecz 

zakończył się wynikiem 10:1 dla ZSG. Podczas wydarzenia byli obecni Starosta Łęczyński Roman 

Cholewa i Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha. Na koniec pogratulowali obu drużynom zaangażowania 

a zwycięzcom świetnego wyniku. Spotkanie zostało utrwalone na wspólnym zdjęciu. 

 

 

9 X 2018. Obejrzeliśmy Dywizjon 303. Historia prawdziwa 

12 X 2018. Dzień Edukacji Narodowej na sportowo 

12 X 2018. Dzień Edukacji Narodowej 



12 października w Zespole Szkół Górniczych  

w Łęcznej uczniowie i nauczyciele świętowali 

Dzień Edukacji Narodowej. Wśród gości obecny 

był Starosta Łęczyński Roman Cholewa  

i przewodnicząca Rady Rodziców pani Justyna 

Karaś. 

Uroczysty apel był okazją do życzeń dla 

pracowników oświaty, ale też uhonorowania ich 

nagrodą dyrektora. Nagrody otrzymali: Lilia 

Adamczyk, Dorota Dyndur, Krystyna Kozioł, 

Grzegorz Mazur, ks. Marcin Pyda, Andrzej 

Pytka, Marzena Szypulska. Dyrektor złożył też 

szczególne podziękowania za pracę: Iwonie 

Czech, Piotrowi Gałatowi, Marii Jarmuł-Snopek, 

Leszkowi Kolanowskiemu, Adamowi Matejowi, Marzenie Olędzkiej, Benedyktowi Porębskiemu, 

Ewie Pytce, Elizie Szymańskiej. 

Nagrodę Starosty Łęczyńskiego otrzymały: Marzena Golan oraz Edyta Król. Ta była wręczana  

w Starostwie Powiatowym podczas osobnej gali. 

Młodzież pod kierunkiem Anity Golec i Marty Sochan-Maciuk przygotowała zabawną scenkę z życia 

nauczyciela a także muzyczne życzenia dla każdego z nich. Wszyscy pracownicy szkoły otrzymali  

w podziękowaniu za pracę i trud włożony w ich nauczanie kolorowe goździki. 

 

 

W dniach 3 - 6 października 15-osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

wyruszyła na wycieczkę szkolną do Zakopanego.  

Młodzież spędziła tam czas bardzo aktywnie. Już pierwszego dnia po przyjeździe wyruszyli na słynne 

Krupówki i Gubałówkę. Następnego dnia przemierzyli szlak do Doliny Strążyskiej, przeszli na Sarnią 

Skałę do Doliny Białego. Po fizycznym wysiłku regenerowali siły wyśmienitą pizzą w „Czikago”  

w Zakopanem, a także relaksem w Aqua Parku. Wieczorem już na noclegu zorganizowali turniej  

w bilarda. W piątek wyruszyli nad Morskie Oko i Czarny Staw. Wieczorem zaś dokończyli bilardowy 

turniej. Wszystko co dobre ma swój koniec i następnego dnia po śniadaniu i zakupach na targu przy 

Gubałówce wyruszyli w drogę powrotną. Wszyscy wrócili zadowoleni, zdrowi i chętni do następnego 

wyjazdu. Opiekunami uczniów i organizatorami wyjazdu byli: Piotr Gałat i Adam Matej. 

6 X 2018. Wycieczka do Zakopanego 



 

 

 

W piątek 19 października odbyły się eliminacje szkolne  XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej. Do 

zawodów I stopnia przystąpiło 28 uczniów z klas drugich, trzecich i czwartych o kierunkach mechanik 

i elektryk. Uczestnicy otrzymali do rozwiązania 15 zadań testowych i sześć zadań z zagadnień 

techniki, czas na ich rozwiązanie wynosił 90 minut. W komisji zasiedli Grzegorz Mazur, Tadeusz 

Drozd, Anita Golec i Benedykt Porębski. Komisja sprawdziła i oceniła wstępnie prace uczestników 

olimpiady. Wyłoniono 9 prac, które zostały przesłane do Komitetu Okręgowego. Zawody II stopnia 

odbędą się 8 stycznia 2019 roku. Organizatorem eliminacji szkolnych był Grzegorz Mazur. 

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 

NOT . 

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, 

 rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia 

wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji, 

 danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go  

w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu, 

 podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną, 

 współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół 

ponadgimnazjalnych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni 

technicznych. 

 

 

 

19 X 2018. XLV Olimpiada Wiedzy Technicznej 

18 X 2018. Jubileusz 70-lecia M-GBP w Łęcznej 



 

18 października grupa uczniów wraz z dyrektorem Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wzięła udział 

w uroczystości związanej z obchodami 70-lecia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. 

Zbigniewa Herberta w Łęcznej.  

Spotkanie jubileuszowe odbywało się w Centrum Kultury, a rozpoczął je koncert fortepianowy  

w wykonaniu sopranistki Renaty Panas i pianistki dr hab. Agnieszki Brzyskiej. Zaraz po nim 

uczestnicy wysłuchali Duetu Kana ze skocznymi francuskimi walcami i hiszpańskim tangiem. 

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z historią najważniejszej biblioteki w Łęcznej, która dzisiaj może 

poszczycić się zbiorami liczącymi ponad 64 tys. egzemplarzy. O dawniej i dziś biblioteki informował 

film przygotowany przez pracowników M-GBP. 

Podczas uroczystości odznaczeniami państwowymi uhonorowani zostali pracownicy biblioteki. 

Natomiast bibliotekarze wręczyli dyplomy uznania dla najwytrwalszych czytelników. Podczas 

uroczystości nagrodzeni zostali uczniowie, którzy zwyciężyli w konkursie „Idź, bądź wierny”. 

Na zakończenie przedstawiciele instytucji na ręce dyrektor M-GBP pani Danuty Panas złożyli 

życzenia i upominki. Dyrektor Arkadiusz Marucha gratulował pracownikom szacownej instytucji 

sukcesów w propagowaniu czytelnictwa oraz animacji działalności kulturalnej i edukacyjnej. Wręczył 

także album „Apostoł w podróży służbowej: Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta”, co było 

odzwierciedleniem życiowego zamiłowania patrona biblioteki - podróży do źródeł sztuki europejskiej. 

 

 

 

 

24 października uczniowie klas maturalnych wzięli udział w spotkaniu informacyjnym związanym  

z naborem na wyższe uczelnie. Przedstawiciele szkół wyższych zaprezentowali uczniom filmy 

przedstawiające oferowane przez uczelnie kierunki oraz zalety studiowania na wybranych kierunkach.  

24 X 2018. Warto studiować 



Akademię Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej przedstawił maturzystom pan Robert 

Wilczewski. 

Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie przedstawił pan Kamil Tokarz. 

Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie oraz Wyższą Szkołę Technologii 

Informatycznych w Warszawie - pan Marek Puławski. 

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali materiały reklamowe. Warto zastanowić się nad każdą 

propozycją, bo o tym że warto studiować  nie trzeba chyba nikogo przekonywać. 

 

 
 

25 października w sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią Starostwa Powiatowego w Łęcznej 

odbył się „VII Turniej Mowy Polskiej” pod hasłem „Ku niepodległości” organizowany przez 

Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęcznej. 

Do konkursu przystąpiło 29 uczestników z 9 szkół powiatu łęczyńskiego.  Zespół Szkół Górniczych  

w Łęcznej reprezentował Piotr Mroczek z klasy 2d.  Piotr wystąpił z prezentacją „Bitwa pod 

Puchaczowem”, będącą interpretacją artykułu Piotra Winiarskiego „Bitwa pod Puchaczowem w dn. 18 

listopada 1863 r..”, zamieszczonego w ,,Merkuriuszu Łęczyńskim” z 2008 r. Ucznia do turnieju 

przygotowała dr Marzena Golan nauczyciel języka polskiego. 

W jury konkursowym zasiedli: dr nauk humanistycznych Ewa Leśniewska, Izabela Korzeniewska 

członek Stowarzyszenia Chorągiew Zamku w Zawieprzycach, Katarzyna Wójcik- Kęcik Sekretarz 

Gminy Puchaczów, Joanna Guz pracownik Urzędu Gminy w Ludwinie, Agnieszka Widzińska 

nauczyciel historii w Zespole Szkół w Cycowie, 

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

Postanowiono więc przyznać sześć pierwszych nagród i siedem wyróżnień. Jedną z pierwszych nagród 

otrzymał Piotr Mroczek, jako jedyny wśród przedstawicieli szkół średnich. Dyrektor Jadwiga 

Marczewska i dr Ewa Leśniewska podziękowały  uczestnikom za podjęcie trudu zaprezentowania 

wydarzeń dotyczących działań niepodległościowych mających miejsce na terenie obecnego powiatu 

łęczyńskiego - od powstania kościuszkowskiego do odzyskania niepodległości w 1918 roku. 

Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni książkami i gadżetami ufundowanymi przez Burmistrza 

Łęcznej oraz wójtów gmin leżących na terenie Powiatu Łęczyńskiego. 

25 X 2018. I miejsce w VII Turnieju Mowy Polskiej 

http://www.awf-bp.edu.pl/
https://www.wsei.lublin.pl/
https://rekrutacja.aeh.edu.pl/
http://vizja.net/
http://vizja.net/


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

kształtowanie regionalnej tożsamości, rozwijanie uzdolnień, twórczego myślenia oraz propagowanie 

piękna i poprawności języka polskiego. W turnieju mogli wziąć udział mieszkańcy Łęcznej w wieku 

od 6 lat w górę. 

 

 

 

W tym roku Kurier Lubelski ruszył z akcją mającą 

na celu wyróżnienie najlepszych w swoim fachu 

nauczycieli z terenu województwa lubelskiego.  

Z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej do 

plebiscytu zostali nominowani: Marzena Golan, Ewa 

Pytka i Grzegorz Mazur. Głosujmy na 

nominowanych przez was nauczycieli. 

Patronat honorowy nad plebiscytem objął Marszałek 

Województwa Lubelskiego, partnerem głównym 

akcji jest Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego oraz Związek Nauczycielstwa 

Polskiego. 

Nagrody „Nauczyciel na Medal” 

Laureaci odbiorą medale i nagrody z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego podczas uroczystej 

gali, która odbędzie się po zakończeniu akcji. Zaproszenie na galę otrzymają wszyscy laureaci  

z każdego miasta i powiatu. 

Etap I Powiatowy 

Głosowanie będzie trwać do wtorku, 13 listopada br. do godz. 20. Nauczyciel, który otrzyma 

najwięcej głosów zdobędzie medal Marszałka województwa lubelskiego i awans do wojewódzkiego 

finału plebiscytu. 

Etap II Wojewódzki 

Zwycięzcy z każdego miasta i powiatu awansują do wojewódzkiego finału zachowując głosy zdobyte 

w pierwszym etapie głosowania. Głosowanie w wojewódzkim finale rozpocznie się w piątek 23 

listopada i będzie trwać do piątku 30 listopada do godz. 20. 

Głosujemy na panią Marzenę Golan * panią Ewę Pytkę * pana Grzegorza Mazura 

 

 

Uczniowie klasy 2a z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 31 

października udali się na łęczyńską nekropolię, by zapalić 

światełka pamięci na mogiłach: powstańców, żołnierzy 

walczących w czasie I i II wojny światowej.  

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” – jak głosi napis na nagrobku. 

Zadbali również o zbiorowe mogiły: Powstańców Styczniowych, 

Nieznanego Żołnierza z 1918 r., Grób Żołnierza Września 1939 r.  

30 X 2018. „Nauczyciel na Medal” – plebiscyt Kuriera Lubelskiego 

31 X 2018. „Ojczyzna to ziemia i groby” 

https://kurierlubelski.pl/p/kandydat/ewa-pytka,285017/?fbclid=IwAR2j7rQlB0B_3uO-6aLayOcxgT28sOewXDfZgP3nBPyvBPAaPZ97kDFbaBY
https://kurierlubelski.pl/p/kandydat/grzegorz-mazur,285021/?fbclid=IwAR2LOIj6E7_kCrwMDDrZNRIUWVmtwxMtUubyAHG0wyn32s2cW_ykL2t7FGs


Dbanie o te „pomniki historii” jest obowiązkiem potomnych nie tylko z racji jubileuszu 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

 

Młodzież z Samorządu Uczniowskiego ZSG 

włączyła się w akcję "Mikołaj o Tobie nie 

zapomni" prowadzoną w parafii św. Barbary  

w Łęcznej.  

Akcja została ogłoszona 4 listopada - w niedzielę - 

przez Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą 

działającą w parafii. Po każdej Mszy św. można 

było wylosować kartonik z wpisanym imieniem  

i wiekiem dziecka, dla którego należy przygotować 

paczkę świąteczną. Uczniowie naszej szkoły 

pomogą św. Mikołajowi przygotować paczki dla 

trójki dzieci: 12-letniego Damiana, Przemka  

i 12-leniej Aleksandry. 

Do paczki można będzie włożyć zabawki, sprzęt sportowy, artykuły szkolne i papiernicze, słodycze 

i inne stosowne do wieku dziecka artykuły. Zebrane dary można będzie składać w bibliotece do  

28 listopada. Przygotowane i dostarczone do parafii paczki zostaną przez ekipę Świętych Mikołajów 

rozwiezione do dzieci. 

 

 

4 listopada oraz 28 października młodzież  

z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

prowadziła zbiórkę pieniędzy dla chorej  

10-letniej Natalki z Ukrainy. Akcję 

zainicjowała ich wychowawczyni, 

nauczycielka języka polskiego, dr Marzena 

Golan.  

Pani Marzena poznała dziewczynkę, kiedy 

ta wraz z mamą przebywała w Polsce, 

wtedy dowiedziała się o jej problemie 

zdrowotnym. Natalka może stracić wzrok  

w lewym oku. Dziewczynka z mamą  

i dwuletnią siostrą zdane są tylko na siebie 

oraz na pomoc osób o wielkim sercu. 

Nauczycielka postanowiła działać, a ideę wolontariatu zaszczepiła swoim uczniom. 

Młodzież chętnie włączyła się w akcję pomocy i przez dwa niedzielne dni kwestowała po mszach św.: 

uczniowie z kl. 2d zbierali fundusze w parafii św. Barbary w Łęcznej, a uczniowie z kl. 3 m w parafii 

św. Izydora w Ciechankach Łańcuchowskich. Dzięki zaangażowaniu uczniów oraz hojności wielu 

osób udało się zgromadzić potrzebną kwotę 4500 zł. Dziewczynka będzie operowana 27 listopada  

w Polanicy Zdroju. 

 

 

 

4 XI 2018. „Mikołaj o Tobie nie zapomni” – a my mu w tym pomożemy 

4 XI 2018. Zbiórka charytatywna "Podziel się sercem z Natalką" 

6 XI 2018. 
Wycieczka historyczna śladami bohaterów walk  

o niepodległość Ojczyzny 



6 listopada uczniowie klasy 3 m z Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej wyruszyli na wycieczkę 

historyczną do miejsc upamiętniających 

bohaterów walk o wolną Polskę.  

Ważnymi punktami na trasie wycieczki były 

miejscowości: Milejów, Klarów, Łańcuchów, 

Cyców, Dratów, Rogóźno, Kijany i Łęczna. 

Młodzież oddała tam hołd poległym 

powstańcom styczniowym, uczestnikom walk  

z czasu I wojny światowej i wojny 

bolszewickiej, zapaliła znicze na mogile 

Nieznanego Żołnierza oraz na grobach Żołnierzy 

Wyklętych. 

W Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 

im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie uczniowie zwiedzili szkolną Izbę Tradycji 7 Pułku. Marta 

Gawlińska, prezes Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalnego INICJATYWA zapoznała młodzież  

z bogatymi zbiorami szkolnego muzeum. Młodzież usłyszała o przebiegu bitwy pod Cycowem i jej 

strategicznym znaczeniu w wojnie z bolszewikami, obejrzała również makietę z rekonstrukcją bitwy. 

O randze bitwy, jak wyjaśniała pani Gawlińska, świadczy fakt, że nazwa miejscowości wraz z datą 

bitwy cycowskiej - 16 VIII 1920 r. - została utrwalona na filarach arkad Grobu Nieznanego Żołnierza 

w Warszawie. W sali wykładowej uczniowie obejrzeli m.in. pamiątki z poligonów i misji pokojowych 

w Iraku i Afganistanie. Wycieczka okazała się ważną lekcją o naszej lokalnej historii. 

 

 

 

8 listopada w Sali Konferencyjnej Powiatowego 

Centrum Zarządzanie Siecią odbyło się spotkanie 

autorskie z pisarką Renatą Piątkowską. 

Organizatorem i gospodarzem spotkania była 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej. Na 

spotkanie z pisarką licznie przybyła młodzież ze 

starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów 

Powiatu Łęczyńskiego, dołączyli do nich nieco 

starsi koledzy z klasy 2d Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej. 

Celem spotkania było zapoznanie czytelników  

z historią Malali, jedynym na świecie dzieckiem, 

które otrzymało Nagrodę Pokojową Nobla w 2015 roku. W swojej książce „Która to Malala?” pisarka 

podjęła wyjątkowo trudny temat, bo uświadamia młodych ludzi, że edukacja i chodzenie do szkoły,  

w ich przypadku jest rzeczą zupełnie naturalną, zaś dla innych wielkim niebezpieczeństwem. 

Niezwykle trudno jest zrozumieć młodym ludziom, którzy mają swobodny dostęp do wiedzy, mogą 

realizować się w każdej dziedzinie naukowej, wybrać dowolny zawód i swobodnie poruszać się po 

ulicach miasta, że istnieje „inny świat”. W Pakistanie niebezpieczeństwem jest samo wyjście z domu,  

a kobiety nie mają żadnych praw w państwie opanowanym przez talibów. Malala Yousafzai to symbol 

walki o równe prawa kobiet i mężczyzn, to symbol odwagi, za którą zapłaciła wysoką cenę – wydano 

na nią wyrok śmierci. 

Spotkanie było niezwykle ważne, wartościowe, ukazujące problemy współczesnego świata, dające do 

myślenia. Świadomość dostępu do rzetelnej edukacji, wiedza na temat praw człowieka,  

8 XI 2018. „Która to Malala?” - spotkanie z pisarką 



w szczególności praw kobiet oraz ukazanie autorytetów, które walczą o lepsze jutro dla swoich 

pokoleń, to bardzo cenna lekcja. Przykład Malali pokazuje, że każdy może walczyć o lepszy świat, 

nawet dzieci. I choć w jej przypadku ryzyko było ogromne, nie poddała się. 

Spotkanie z pisarką, Renatą Piątkowską było dla młodego pokolenia niebywale cenną lekcją, niosącą 

przesłanie, by doceniać wolność, równy dostęp do edukacji i pełną swobodę w zwyczajnym życiu 

nastolatków, z czego Malala nie może cieszyć się tak, jak oni. To była również wspaniała lekcja 

patriotyzmu w setną rocznicę Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę.   

Pisarce towarzyszyła pani Malwina Kożurno, lektorka, której głos możemy usłyszeć w Programie 

Trzecim Polskiego Radia oraz słuchając audiobooków. Po każdym wystąpieniu Renaty Piątkowskiej 

czytała stosowny  fragment książki. Wspaniała interpretacja sprawiała, że wszyscy słuchali z zapartym 

tchem. 

Renata Piątkowska autorka ponad trzydziestu książek dla dzieci, laureatka wielu nagród ; m.in. 

Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego za książkę "Wieloryb", drugiej nagrody  

w konkursie im. Astrid Lindgren za "Wszystkie moje mamy", pierwszej nagrody w konkursie 

Przecinek i Kropka. Trzy z Jej książek zostały wpisane na Złotą Listę Fundacji ABC XXI Cała Polska 

Czyta Dzieciom. Za całokształt swojej twórczości otrzymała Nagrodę im. Marii Weryho-

Radziwiłłowicz.  

W 2016 uhonorowana Orderem Uśmiechu. 

 

 

9 XI w piątek społeczność Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej świętowała 100-lecie odzyskania 

przez Polskę nieodległości . Wśród zaproszonych gości obecna była Marta Piwońska, Naczelnik 

Wydziału Edukacji oraz Justyna Karaś, Przewodnicząca Rady Rodziców. 

- Radość z odzyskanej przed 100 laty niepodległości była wielka. Ten niebywały entuzjazm naszych 

przodków powinien udzielić się również i nam, inspirując do działania oraz budząc dumę z tego, że 

jesteśmy Polakami - mówił dyrektor Arkadiusz Marucha. 

W tym roku w ZSG powołany został poczet flagowy, a przed budynkiem szkoły dla uczczenia 100. 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości stanął maszt flagowy. Po rozpoczęciu uroczystości 

poczet flagowy odmaszerował, by wciągnąć na maszt flagę państwową. W tym roku ZSG dołączył do 

ogólnopolskiej akcji Bicia rekordów dla Rzeczpospolitej i o godz. 11.11 uczniowie i pracownicy 

szkoły zaśpiewali cztery zwrotki hymnu narodowego. 

Następnie młodzież zaprezentowała część artystyczną. Szczególnym momentem uroczystości było 

nagrodzenie klasy, która zwyciężyła w konkursie plastycznym "Wolna i Niepodległa". Nagrodę za 

9 XI 2018. Święto Odzyskania Niepodległości w ZSG 



najpiękniejszy plakat patriotyczny otrzymała kl. 2m. W imieniu uczniów, którzy obecnie odbywają 

praktyki zawodowe, nagrodę w postaci bonu na 700 zł odebrali  koledzy. Fundatorami nagrody byli: 

Stowarzyszenie „Barbórka” oraz Rada Rodziców. Kwota ma być wykorzystana na edukacyjną 

wycieczkę klasową. Nagrodę wręczył dyrektor Arkadiusz Marucha oraz Justyna Karaś, 

przewodnicząca Rady Rodziców. 

- Manifestujmy swój patriotyzm, nie wstydźmy się naszych uczuć do Polski – mówił na zakończenie 

dyrektor, zapraszając obecnych na powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości.  

W imieniu Starosty pani Marta Piwońska odczytała okolicznościowe przemówienie. Następnie 

dyrektor poprosił uczniów, by zgłaszali się do niesienia flagi narodowej  podczas przemarszu ze 

świątyni na plac Powstań Narodowych 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości. 

 

 

 

13 listopada odbyły się wybory nowego 

Samorządu Uczniowskiego.  

Przedstawicielami SU zostali: 

Przewodniczący - Krzysztof Podlodowski, kl. 2a 

Zastępca - Jakub Kobylarz, kl.1d 

Skarbnik - Kacper Oleszek, kl. 1m 

Z-ca skarbnika - Przemysław Dębiec, kl. 2a 

 

Członkowie:  

Hubert Kaczanowski, kl. 1d 

Mateusz Pastuszak, kl. 1m 

Konrad Urbański, kl.1m 

Mateusz Foltyn, kl. 1m 

Kacper Kociuba, kl. 3ae 

Adam Serej, kl. 2a 

Pierwszą akcją młodzieży jest włączenie się w incjatywę prowadzoną od wielu lat przez parafię św. 

Barbary w Łęcznej pt.: „Mikołaj o Tobie nie zapomni”. Uczniowie przygotują trzy paczki dla  

12-letnich dzieci z ubogich rodzin: Przemka, Damiana i Aleksandry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 XI 2018. 

„W drodze do niepodległości” 15 XI 2018. 

Nowy Samorząd Uczniowski i pierwsza akcja 



W czwartek 15 listopada klasa 3a obejrzała w Zespole Szkół w Cycowie wystawę „W drodze do 

niepodległości”, gościła także w Izbie Tradycji, posiadającej cenne zbiory związane z chlubną historią 

regionu i 7 Pułku Ułanów Lubelskich, którego imię nosi szkoła.  

Wystawa niepodległościowa gościła w Cycowie od niedzieli 11 listopada do czwartku 15 listopada. Po 

raz pierwszy udostępniono ją w gmachu Sejmu w lutym 2018 r. i od tego czasu odwiedza szkoły 

i różne instytucje na terenie całej Polski – w każdym miejscu pozostając tylko przez kilka dni. 

Przedstawia wielu Ojców polskiej niepodległości, m.in. Marszałka Józefa Piłsudskiego, gen. Józefa 

Hallera, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego. Prezentuje najważniejsze wydarzenia 

związane z kształtowaniem się państwowości polskiej. 

 

 

 

 

23 listopada rozstrzygnięty został Konkursu Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach Górniczych  

w kategorii Praca plastyczna. Nadesłanych zostało 128 prac z Puchaczowa, Łańcuchowa, Ludwina, 

Milejowa, Łęcznej, Wandelina, Chełma, Puław, Nałęczowa i Lublina. Temat prac: Barbara Święta o 

górnikach pamięta”. 

Zwycięzcy w kategorii Praca plastyczna 

Klasy I-III 

I miejsce – Iness Narouz, Szkoła nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej 

II miejsce – Maja Popiołek, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach 

III miejsce – Lena Stamirowska, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łęcznej 

Wyróżnienia 

Julia Pogoda - Szkoła nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej 

Michalina Bądos – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łęcznej 

Fabian Grudzień - Szkoła nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej 

Julia Kryska - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łęcznej 

Aleksander Słowikowski - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Milejowie 

Klasy IV-VII 

I miejsce – Julia Dębczak, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie 

II miejsce – Mariola Borys, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie 

23 XI 2018. 
Wyniki VIII Konkursu Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach Górniczych 



III miejsce – Maria Matejko, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Milejowie 

Wyróżnienia 

Michał Kręgiel - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie 

Natalia Król – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Chełmie 

Maja Kondracka - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łańcuchowie 

Weronika Szpitun - Szkoła Podstawowa w Ludwinie 

22 listopada w odbył się Konkurs Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach Górniczych w kategorii 

Wiedza. Przystąpili do niego uczniowie szkół gimnazjalnych z Ludwina, Puchaczowa i Łęcznej.  

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą o życiu św. Barbary, patronki górników a także z 

dziedziny górnictwa i tradycji górniczych. Wszyscy poradzili sobie znakomicie, a najlepsi otrzymają 

nagrody podczas szkolnej uroczystości barbórkowej.  

Zwycięzcy: 

I miejsce – Weronika Tarka, Gimnazjum w Puchaczowie 

II miejsce – Natalia Jung, Gimnazjum Publiczne w Ludwinie 

III miejsce – Marta Haraszczuk, Gimnazjum w Puchaczowie 

Atrakcyjne nagrody zostały ufundowane przez LW „Bogdanka” S.A., Starostwo Powiatowe i 

proboszcza parafii św. Barbary w Łęcznej. 

 

 

 

We wtorek 27 listopada zakończyliśmy 

w szkole Akcję „Mikołaj o Tobie nie 

zapomni”, dzięki której trójka dzieci  

z potrzebujących rodzin otrzyma 

okazałe paczki.  

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem 

prowadzili zbiórkę pieniędzy i słodyczy 

wśród kolegów, nauczycieli  

i pracowników szkoły. Udało się 

przygotować prezenty mikołajowe dla: 

12-letniego Damiana, Przemka i 12-

letniej Oli. Paczki zostały przekazane 

do Świetlicy Opiekuńczo-

Wychowawczej działającej przy parafii św. Barbary w Łęcznej, która prowadzi tę akcję we 

współpracy z Młodzieżowym Wolontariatem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszystkie 

prezenty 6 grudnia zostaną rozwiezione do dzieci przez ekipę Świętych Mikołajów. 

W podziękowaniu za włączenie się do Akcji szkoła otrzymała trzy pięknie zdobione bombki 

choinkowe oraz kartki z zaproszeniem na Mszę św., która będzie sprawowana w intencji 

ofiarodawców 18 grudnia 2018 r. o godz. 18. 

Mamy nadzieję, że ten wspólny podarunek sprawi radość oczekującym na prezenty dzieciom. 
 

 

 

27 XI 2018. Mikołajowe paczki już są przygotowane! 

8 XI 2018. Krwi nie zastąpi nic... 



 

8 listopada uczniowie klas trzecich i czwartych ZSG wzięli udział w spotkaniu informacyjnym 

prowadzonym przez Małgorzatę Mesek, z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

w Lublinie. Pani Mesek zapoznała uczniów z ideą krwiodawstwa oraz przedstawiła warunki dotyczące 

możliwości oddania krwi. 

Akcja krwiodawstwa w naszej szkole będzie prowadzona w czwartek 6 grudnia w godz. 9.00-13.00  
w sali gimnastycznej. 

Honorowym krwiodawcą może zostać osoba, która: 

ukończyła18 rok życia, 

nie chorowała na żółtaczkę zakaźną, 

w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie przechodziła żadnych zabiegów chirurgicznych, 

w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonywano u niej akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych 
części ciała, 

nie przyjmowała nigdy narkotyków, 

 w ostatnim czasie nie przyjmowała szczepień ochronnych, 

nie przyjmuje i ostatnio nie przyjmowała żadnych leków, 

nie przechodzi aktualnie żadnej infekcji (katar, kaszel, ból gardła). 

Osoba oddająca krew powinna być: 

wypoczęta, 

po lekkim, ubogotłuszczowym posiłku, 

z dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, prawem jazdy, paszportem), 

dzień wcześniej nie spożywa alkoholu. 

Po oddaniu krwi przysługuje: 

ekwiwalent kaloryczny w postaci czekolad, 

w dniu oddania krwi przysługuje dzień wolny od pracy i nauki, 

można otrzymać wynik oznaczenia grupy krwi. 

 

 

 

28 listopada odbył się Barbórkowy Konkurs Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie „Barbórka 

2018”. Organizatorami konkursu byli Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – Dział BHP oraz ZSG  

w Łęcznej.  

 

28 XI 2018. Konkurs Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie 



Konkurs odbywał się etapami, pierwszy wewnątrzszkolny wyłonił kandydatów z Zespołu Szkół 

Górniczych oraz Zespołu Szkół w Ostrowie. W jury konkursowym zasiedli: Sławomir Ostrowski 

Nadsztygar ds. BHP  LW Bogdanka S.A., Jarosław Bednarczuk Nadsztygar ds. BHP  LW Bogdanka 

S.A., Sławomir Mitrus Społeczny Inspektor Pracy LW Bogdanka S.A. oraz Kierownik Szkolenia 

Praktycznego ZSG Henryk Harmasz. 

Uczniowie mieli do rozwiązania test złożony z 60 pytań i 60 min. na udzielenie odpowiedzi. Musieli 

udzielić odpowiedzi m.in. pytania: Co rozumiemy pod pojęciem skłonności górotworu i skał do tąpań? 

Jakie warunki muszą spełniać rurociągi przeciwpożarowe? Jakie są normy przenoszenia przedmiotów 

przez młodocianych (przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu przez jedną osobę) na odległość 

powyżej 25 m przy pracy dorywczej? Ile wynosi najwyższe dopuszczalne stężenie tlenku węgla  

w powietrzu kopalnianym? Co rozumie się przez pożar podziemny? Ile wynosi graniczna wartość 

prądu płynącego przez ciało człowieka, która nie wywołuje migotania komór serca? 

Tytuł laureata zdobyli: 

I miejsce 

Mateusz Rudnicki –ZSG w Łęcznej 

II miejsce  

Bartłomiej Węgorek – ZS w Ostrowie Lubelskim 

III miejsce  

Błażej Woźniak – ZS w Ostrowie Lubelskim 

IV miejsce  

Dominik Jonasz – ZS w Ostrowie Lubelskim 

Nagrody główne zwycięzcom zostaną wręczone 3 grudnia podczas szkolnej Barbórki. Nagrody dla 

uczniów sponsorowali: LW „Bogdanka” S.A. oraz kopalniane związki zawodowe. 

Tradycyjnie 4 grudnia w dniu Górniczego Święta dyrektor ZSG w Łęcznej wraz z laureatem konkursu 

weźmie udział w uroczystościach barbórkowych LW „Bogdanka” S.A.  

 

 

 

28 listopada uczniowie klas 4dm, 3a, 

1a i 1d wzięli udział wykładach na 

temat bezpieczeństwa energetycznego 

Polski. Dwugodzinne zajęcia 

realizowane w ramach projektu 

28 XI 2018. „Poznaj Atom” – wykłady o energetyce jądrowej 



Ministerstwa Energetyki „Poznaj Atom” poprowadził dr Wiktor Parol, pracownik Instytutu Fizyki 

Jądrowej PAN w Krakowie i współpracownik Fundacji Instytut Zrównoważonej Energetyki  

w Krakowie.   

Uczniowie rozmawiali z wykładowcą o wykorzystaniu energii w różnych gałęziach gospodarki,  

a także o potencjale jaki stanowi energetyka jądrowa w zaspokajaniu potrzeb energetycznych Polski  

i świata. 

 

 

W listopadzie 2018 r. zrealizowany został pierwszy etap projektu „Modernizacja Infrastruktury Szkół 

Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” obejmujący remont dwóch hal w budynku warsztatów 

szkolnych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Warsztaty mieszczą się przy ul. Przemysłowej 16 na tzw. Pasterniku i korzystają z nich uczniowie 

kształcący się w zawodzie technika górnictwa podziemnego i technika mechanika. 

Modernizacja objęła m.in. ocieplenie ścian budynku i dachu, wymianę posadzek, wykonanie zaplecza 

socjalnego, budowę przyłącza wody i wewnętrznej instalacji wodociągowej, wymianę sieci c.o i c.t 

oraz wentylacji, a także wykonanie węzła cieplnego. Wymieniona została instalacja elektryczna oraz 

dostosowana do potrzeb maszyn w pracowni praktycznej nauki zawodu. 

Następnym etapem prac będzie doposażenie pracowni mechanicznej w następujące urządzenia 

specjalistyczne: tokarkę 410 x 1000 V z cyfrowym wyświetlaczem 3 osi, tokarkę CNC, frezarkę CNC 

8KW, szlifierkę do płaszczyzn, plazmę CNC oraz doposażenie pracowni elektrycznej (w budynku 

szkoły) w silnik synchroniczny małej mocy, silnik bocznikowy prądu stałego małej mocy, silnik 

indukcyjny pierścieniowy, kamerę termowizyjną, sterownik PLC, falownik, miernik rezystancji 

uziemień, maszynę wielofunkcyjną prądu stałego, silnik uniwersalny, drukarkę 3D. 

Modernizacja warsztatów realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna Działanie 

13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zadanie współfinansowane ze środków 

Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 

 

29 XI 2018. Warsztaty szkolne lśnią nowością 

3 XII 2018. Barbórka w ZSG 

 

https://www.ifj.edu.pl/
https://www.ifj.edu.pl/
http://www.ize.org.pl/
http://www.ize.org.pl/


3 grudnia w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej odbyła się 

uroczysta Barbórka. Przybyło na 

nią wielu gości z prezesem LW 

"Bogdanka" S.A. na czele. Obecny 

był również nowy starosta 

Krzysztof Niewiadomski i nowy 

burmistrz Leszek Włodarski.  

A także proboszcz parafii św. 

Barbary w Łęcznej ks. Andrzej 

Lupa. Podczas szkolnej 

uroczystości dzieci i młodzież 

otrzymały nagrody  

w barbórkowych konkursach: 

Archidiecezjalnym Konkursie Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach Górniczych oraz Konkursie 

Wiedzy BHP w Górnictwie. Uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na pełnoprawnych członków 

szkolnej społeczności. Dyrektor Arkadiusz Marucha dokonał pasowania uderzając ich w ramię szpadą 

górniczą. Modlitwę w intencji Braci Górniczej poprowadził ks. Marcin Pyda. Młodzież złożyła 

Górnikom, ich rodzinom i pracownikom LW "Bogdanka" S.A. życzenia opieki górniczej Patronki św. 

Barbary. A na zakończenie uroczystości zadedykowała im scenkę kabaretową opowiadającą  

o pierwszym dniu pracy w kopalni. 

 

 

 

4 grudnia zgodnie ze zwyczajem, w święto 

Patronki górniczego stanu, Orkiestra 

Górnicza LW "Bogdanka" S.A. gra rano 

pobudkę przemierzając ulice naszego 

miasta. Jak co roku odwiedza też szkołę 

górniczą. Tak było i tym razem. 

Wszystkich gościnnie przyjął dyrektor 

Arkadiusz Marucha. Następnie uczniowie  

i dyrekcja ZSG wzięli udział w Mszy św. 

sprawowanej w intencji górników, ich 

rodzin oraz pracowników LW "Bogdanka". 

Mszy św. przewodniczył Arcybiskup 

Metropolita Lubelski Stanisław Budzik. Po 

Mszy św. uczniowie wraz z dyrektorem i opiekunem praktyk, udali się do kopalni na dalsze 

uroczystości. Laureat Konkursu Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie odebrał dyplom z rąk prezesa 

LW "Bogdanka", a delegacja uczniów wraz z dyrektorem złożyła na ręce prezesa życzenia dla całej 

Braci Górniczej. 

 

 

 

4 XII 2018. Barbórka 2018 

21 III 2017. „Nauczyciel na Medal” Powiatu Łęczyńskiego 



W etapie powiatowym plebiscytu „Nauczyciel na Medal”, ogłoszonym przez Kurier Lubelski, 

zwyciężyła nauczycielka języka polskiego dr Marzena Golan z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.  

5 grudnia najlepsi pedagodzy z całego województwa odebrali nagrody w czasie uroczystej gali 

zorganizowanej w Trybunale Koronnym w Lublinie. 

Dr Marzenie Golan gratulujemy cennego wyróżnienia.  

 

 

5 grudnia odbył się XI 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: Kacper 

Lewandowski, Dominik Proniuk z kl. 1a, Jakub Gierliński z kl. 2m, Bartosz Broński, Jakub 

Krzychowiec, Szymon Szpitun, Szymon Zakrzewski z kl. 3a, Damian Broński z kl. 3m. 

Po zaciętej rywalizacji wyłoniono następujących zwycięzców: 

I miejsce – Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

II miejsce – Zespół Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej 

5 XII 2018. 
XI Barbórkowy Turniej w Siatkówce Chłopców  

o Nagrodę Dyrektora ZSG 

 

 



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

 

 

 

6 grudnia 2018 r. po raz kolejny w Zespole Szkół Górniczych odbyła się akcja krwiodawstwa. Swoją 

krwią podzielili się uczniowie i nauczyciele szkoły górniczej oraz ZS im. K.K. Jagiellończyka. 

Zarejestrowanych zostało 34 chętnych uczniów, z tej grupy 27 oddało po 450 mililitrów krwi. 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zebrało ponad 12 litrów 

bezcennego leku. 

Akcje honorowego oddawania krwi odbywają się w ZSG od kilku lat, pierwsza odbyła się w 2013 

roku. Dzisiejsza akcja ma szczególny wydźwięk, bo przypadła w Dzień św. Mikołaja, kiedy 

obdarowujemy się prezentami. Krew to najpiękniejszy dar, który ratuje zdrowie a często i życie 

niejednemu człowiekowi. Za ten dar należą się dawcom serdeczne podziękowania. 

 

 

 

6 XII 2018. XIV edycja Olimpiady Przedsiębiorczości 

6 XII 2018. Krew to najpiękniejszy dar 

 

 

 



Etap zawodów szkolnych XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości już za nami. 6 grudnia do 

rozwiązania testu  przystąpiło 11 uczniów z klasy 2d Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym 

charakterze, realizowana od 2005 r. zyskała status jednej z największych olimpiad przedmiotowych  

w kraju. 

Olimpiada jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz 

pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz 

Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. 

Tegoroczny test zawierał 50 pytań, na udzielenie odpowiedzi było 60 minut. Uczniowie musieli 

wykazać się wiedzą odpowiadając między innymi na pytania typu: Kto był autorem reformy 

monetarnej wprowadzającej złotego w 1924 roku?, Jaka jest kolejność faz klasycznego cyklu 

koniunkturalnego?, Czym jest phishing? 

Wyniki etapu szkolnego znane będą 3 stycznia 2019 r. Życzymy uczniom biorącym udział  

w olimpiadzie, aby przeszli do kolejnego etapu. 

Uczniów przygotowywali nauczyciele: Ewa Pytka i Andrzej Pytka. 

 

 

10 grudnia w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim 230 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

 stypendystów Prezesa Rady Ministrów, odebrało dyplomy z rąk Przemysława Czarnka Wojewody 

Lubelskiego, Agaty Gruli Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Teresy 

Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty.  

Wśród tej grupy nie zabrakło stypendysty z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, w tym roku 

otrzymał Adrian Roczon z kl. 4d. 

W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele lubelskiego środowiska akademickiego, organów 

prowadzących i samorządów, w tym Krzysztof Niewiadomski Starosta Łęczyński, a także dyrektorzy, 

nauczyciele, rodzice i opiekunowie nagrodzonych uczniów. 

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Tańca Jazzowego BALLO z Młodzieżowego Domu Kultury  

w Chełmie, który zaprezentował taniec „Wdzięczni za niepodległość”.  

 

 

 

 

10 XII 2018. Stypendysta Prezesa Rady Ministórw 



 

 

 

11 grudnia Marszałek 

Województwa Jarosław Stawiarski 

oraz Wicemarszałek Dariusz 

Stefaniuk wręczyli stypendia 

utalentowanym uczniom z 

Lubelszczyzny. Do tego grona 

zalicza się też Adrian Roczon, 

uczeń klasy 4 technikum 

elektrycznego w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej. 

Województwo Lubelskie w tym 

roku szkolnym realizuje programy 

stypendialny „Lubelska kuźnia 

talentów 2016-2019”. Jest on 

skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych. Finansowe 

wsparcie wynosi 400 zł miesięcznie i będzie wypłacane do końca czerwca 2019 roku. 

Otrzymane stypendium uczniowie mogą przeznaczyć na cele edukacyjne związane z ich potrzebami 

naukowymi m.in. udział w kursach i zajęciach pozaszkolnych, obozach naukowych, wymianach 

językowych, zakup literatury fachowej, książek, podręczników, wyposażenie własnej pracowni, 

warsztatu w narzędzia, materiały czy ubiór ochronny w ramach nauczanego zawodu. 

W uroczystej gali wraz z uczniem uczestniczył dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha. 

 

 

 

11 grudnia uczniowie Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej wzięli udział  

w ogólnopolskiej IX Olimpiadzie 

Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”. 

Organizatorem olimpiady jest Zespół 

Szkół Technicznych w Rybniku. 

Do półfinału zakwalifikowało się 21 

uczestników  z 11 szkół. Uczestnicy 

rozwiązywali test 50 pytań, w wyniku 

którego wyłoniono 12 finalistów, do 

tego grona należy Szymon Zakrzewski  

z ZSG w Łęcznej. 

Dzięki awansowi do finału Szymon jest 

zwolniony z części pisemnej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Będzie mógł skorzystać także z indeksu na Politechnikę 

Śląską, ale dopiero za rok jak zda maturę. Teraz uczy się w kl. 3a zdobywając zawód technika 

górnictwa podziemnego. 

11 XII 2018. IX Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” 

11 XII 2018. „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” 



Finałowa rozgrywka odbędzie sie 4 kwietnia, młodzież będzie walczyć o główną nagrodę „Złotą 

Lampkę”. 

Reprezentantami ZSG w półfinale olimpiady byli: Jakub Szpitun, Szymon Zakrzewski. Obydwu 

uczniom gratulujemy dużej wiedzy górniczej. A Szymonowi życzymy sięgnięcia po „Złotą Lampkę”. 

Uczniów do olimpiady przygotowywała Janina Sobala, nauczycielka przedmiotów zawodowych. 

 

 

W szkole górniczej zawsze  pamiętamy o ważnych wydarzeniach w historii Polski. 12 grudnia w holu 

szkoły pojawiła się gazetka przypominającą o rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce  

w 1981 roku. Natomiast w 37 rocznicę od rana uczniowie podczas przerw mogli posłuchać pieśni 

nawiązujących do tamtych tragicznych wydarzeń.  

Dla przypomnienia 

13 grudnia 1981 roku gen. Wojciech Jaruzelski (szef Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego) 

wprowadził stan wojenny na terenie Polski Ludowej. Do godziny 6.00 rano ZOMO, SB, milicja, 

ORMO oraz Ludowe Wojsko Polskie i szeregi innych organizacji podległych MSW i wojsku 

opanowały cały kraj. W swoim słynnym przemówieniu gen. Jaruzelskiego, ogłosił stan wojenny 

uzasadniając swoją decyzję złą sytuacją w kraju („ojczyzna znalazła się nad przepaścią”). 

13 grudnia do akcji przeciw działaczom opozycji i całemu ruchowi Solidarności, władza wystawiła 

ponad 100 tys. uzbrojonych żołnierzy i funkcjonariuszy. Na ulice polskich miast wyjechało 1750 

czołgów oraz około 1400 pojazdów pancernych. Wprowadzono dla wszystkich cywilnych obywateli 

godzinę policyjną (od 19.00 do 6.00 rano, później od 22.00 do 6.00). Obowiązywał też zakaz 

opuszczania stałego miejsca pobytu. Na przejazd do innego miasta trzeba było zdobyć stosowne 

pozwolenie. W momencie wprowadzenia stanu wojennego w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, 

przestały działać telefony. Nie działały nawet numery alarmowe, takie jak pogotowie ratunkowe. 

Cenzurze podlegały listy i przesyłki pocztowe. Symbolem stanu wojennego stali się żołnierze na 

ulicach grzejący się przy rozstawionych na ulicach koksownikach. Charakterystyczna dla ZOMO była 

biała pałka, zrobiona z metalowego pręta oblanego gumą. Oprócz ograniczenia swobody obywateli, 

szczególnie ciężkie w stanie wojennym były warunki życia. Sytuacja gospodarcza wcale nie uległa 

13 XII 2018. 13 grudnia – pamiętamy 



poprawie. Mimo pacyfikacji strajków spadła wartość produktu krajowego brutto. Jeszcze bardziej 

pogłębiły się charakterystyczne dla ustroju problemy z zaopatrzeniem ludności w podstawowe 

artykuły żywnościowe i gospodarcze. Żywność była w większości reglamentowana, dostępna jedynie 

po okazaniu specjalnej kartki. Wiele osób, nie tylko prześladowanych przez władze stanu wojennego, 

ale i takich, które nie widziały swego miejsca w tej rzeczywistości, zdecydowało się na emigrację.  

Z Polski wyjechało nawet milion osób. 

 

 

Gdy zgasną złote zorze, 

Mrok skryje ludzkie gniazda. 

Raz w roku o jednej porze 

Przedziwna wschodzi gwiazda… 

20 grudnia w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne.  

Młodzież przypomniała zwyczaje bożonarodzeniowe, odwołując się do wspomnień starszego 

pokolenia Polaków. Przypomniała, że stary i piękny zwyczaj śpiewania kolęd zrósł się nierozerwalnie 

dziejami narodu. Opowiadała również o tradycjach i symbolach świątecznych takich jak choinka, 

podarki, pierwsza gwiazda, opłatek, jasełka i Msza Bożonarodzeniowa - Pasterka. 

Zabrzmiały znane wszystkim kolędy: Wśród nocnej ciszy, Gdy się Chrystus rodzi, Pójdźmy wszyscy 

do stajenki. Następnie ks. Paweł odczytał fragment Ewangelii o Bożym Narodzeniu, złożył też 

wszystkim życzenia świąteczne. Tradycyjnie już młodzież rozniosła wśród uczniów i nauczycieli 

opłatek, którym wszyscy podzielili się. 

Boże Narodzenie to przede wszystkim święto pokoju, miłości i zgody. W tym dniu nasze serca jeśli 

mają coś przebaczyć – przebaczają, jeśli zapomnieć – zapominają. Niech te święta będą dla 

wszystkich wyjątkowym i radosnym spotkaniem z tajemnicą Boga, który rodzi się dla nas. 

 

 

 

 

 

 

 

20 XII 2018. Spotkanie wigilijne 



 

Uczniowie klas czwartych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, kształcący się w zawodzie technika 

górnictwa podziemnego, przeróbki kopalin stałych, elektryka i mechanika przystąpili do próbnej 

matury z Nową Erą. W czwartek 3 stycznia pisali maturę z języka polskiego, w piątek z matematyki. 

Egzamin próbny pisali na poziomie podstawowym.  

Maturzyści do wyboru mieli następujące tematy wypracowań z języka polskiego: 

Temat 1: Zwyczaje i konwenanse – ważny element kultury czy niepotrzebny anachronizm? Rozważ 

problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Lalki, całej powieści Bolesława Prusa 

oraz wybranego tekstu kultury. 

Temat 2: Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. (Wisława Szymborska 

„Na wieży Babel”). 

Egzamin próbny jest przedsmakiem egzaminu dojrzałości, pierwszego ważnego egzaminu w życiu 

młodej osoby. Pozwoli sprawdzić jaką wiedzą dysponuje uczeń i jak wiele czasu trzeba jeszcze 

poświecić na naukę, by uzupełnić jej braki.  

 

 

 

Od kilku lat w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej prowadzona 

jest akcja Góra Grosza. W tym roku 

szkolnym uczniowie zebrali 2617 

monet o nominałach od 1 gr do 1 zł 

na łączną kwotę 88,49 zł. 

Celem akcji jest pomoc dzieciom  

w trudnej sytuacji rodzinnej. Swój 

grosz do akcji dorzucili także 

pracownicy szkoły. Zbiórkę  

w szkole prowadziła młodzież  

z Samorządu Uczniowskiego. 

Wszystko już zostało policzone  

i zapakowane teraz pokaźna góra 

grosza trafi do Warszawy do organizatorów akcji. 

 

 

 

3 I 2019. Próbna matura w ZSG 

8 I 2019. Uczniowie zebrali Górę Grosza 

10 I 2019. ZSG zdobyło tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”! 



10 stycznia 2019 r. ogłoszone zostały wyniki 

prestiżowego XXI Rankingu Liceów i Techników 

Perspektywy 2019. W czołówce Rankingu znalazło się 

Technikum Górnicze i Politechniczne w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej i tym samym uzyskało tytuł 

„Srebrnej Szkoły 2019”. 

Przez cały 2019 rok ZSG ma prawo używać 

honorowego tytułu „Srebrnej Szkoły” i związanego  

z nim graficznego znaku jakości - srebrnej tarczy. Tytuł 

ten przysługuje technikom, które zajęły  

w ogólnopolskiej klasyfikacji miejsca od 101 do 300. 

Przygotowane zostały także rankingi wojewódzkie. 

Technikum Górnicze i Politechniczne znalazło się 

wśród najlepszych techników w województwie 

lubelskim na pozycji 19. 

W tegorocznym Rankingu pod uwagę wziętych było 

1731 techników. Były to szkoły które spełniły kryterium 

wejścia tj.: maturę zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego  

i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. 

Wyniki Rankingu są dla szkoły powodem do dumy tym większym, że jest to już drugie takie 

wyróżnienie. Szkoła w 2017 r. również zdobyła taki sam znak jakości tj. tytuł „Srebrnej Szkoły”. 

 W wysokie pozycje rankingowe wpisana jest nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne  

i pomyślnie zdane egzaminy to także sukces wynikający z owocnej współpracy grona pedagogicznego 

i ambitnych uczniów.  

 

 

 

30 stycznia odbył się II i III etap Konkursu Współzawodnictwa Zespołowego [Linteriada 2019}. 

Zadaniem drużyn złożonych z czwartoklasistów było przygotowanie i zaprezentowanie projektu, który 

może przysłużyć się ulepszeniu działań górniczych, w tym poprawie wyników technologicznych, 

ekonomicznych lub ochronie środowiska, a także polepszeniu sytuacji pracowników związanych  

z górnictwem. 

Uczniów oceniała komisja złożona ze specjalistów, pracowników PRG Linter S.A. Składy drużyn 

„Alpha Group”, „Kauczuk Team” i „Patolusie” zaprezentowały swoje innowacyjne pomysły oraz 

30 I 2019. [Linteriadę} 2019 wygrał zespół „Alpha Group” 

http://prglintersa.eu/


zdjęcia związane z górnictwem i kopalnictwem. Do ostatecznej oceny pracy drużyn wliczały się także 

punkty za średnią ocen z przedmiotów zawodowych, wyznaczonych przez Komisję Oceniającą. 

Po poszczególnych prezentacjach komisja przedstawiła wyniki, doceniając wkład pracy każdej  

z drużyn. Wszyscy uczestnicy otrzymali firmowe gadżety, a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach 

zostali nagrodzeni cennymi nagrodami rzeczowymi. 

Po podsumowaniu punktacji z wszystkich etapów konkursu, zwycięzcą została drużyna „Alpha 

Group” zdobywając 94 punkty. Wszystkie drużyny to uczniowie klasy 4dm. 

Nagrodą dla zwycięzców całego konkursu będzie tygodniowy pobyt w górach w ośrodku firmy Linter 

Tour S.A. w Kompleksie Zagroń Istebna. 

Koordynatorami konkursu byli: Ewa Pytka, nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSG w Łęcznej  

i Andrzej Fedurek, dyrektor ds. technicznych PRG Linter S.A. 

Oficjalne wręczenie nagród zwycięskiej drużynie odbędzie się po feriach podczas szkolnego apelu. 

Zwycięzcom już dzisiaj gratulujemy! 

Skład zwycięskiej drużyny: Daniel Roślik, Sebastian Kolbiarz, Adrian Roczon, Jarosław Czubacki, 

Mateusz Kowalczyk, Jakub Grzegorczyk. 

 
 

We wtorek 5 lutego przed szkołą górniczą  zaparkował samochód prezentacyjny Wago. W tym 

nietypowym centrum szkoleniowym na kółkach uczniowie wszystkich klas elektrycznych odbyli 

krótkie szkolenie. 

Przyszli elektrycy zapoznali się z historią firmy Wago oraz jej nowoczesną techniką zaciskową. 

Obejrzeli prezentację pokazującą zalety produktów  firmy, wykonanych na bazie niezawodnej  

i bezpiecznej technologii sprężynowej. 

Zajęcia z uczniami prowadził specjalista ds. prezentacji Radosław Ogiński. - Rozmawiamy  

o połączeniach elektrycznych, szczególnie opartych o technologię sprężynową – mówił. - Ciągle 

wykorzystywane są inne techniki łączenia przewodów, które wykazują gorsze parametry techniczne, 

tutaj chcemy zaprezentować zalety i wady różnych typów połączeń. Specjalizujemy się nie tylko  

w połączeniach elektrycznych ale też interesuje nas automatyka i sterowniki. 

Samochód Wago to jednocześnie wystawa wyrobów firmy. Na ścianach wyeksponowane zostały 

grupy asortymentowe, od złączek listwowych po komponenty do automatyki. W umieszczonym  

w podłodze kanale, przykrytym przeźroczystą szybą, można obserwować techniczne i funkcjonalne 

możliwości systemu WINSTA®. 

 

5 II 2019. Elektrycy uczyli się w samochodzie firmy Wago 

27 II 2019. Stypendyści LW "Bogdanka" S.A. 

https://istebna.org/
https://istebna.org/
https://www.wago.com/pl/polska


27 II w siedzibie Zarządu LW "Bogdanka" S.A. 13 uczniów kształcących się w ZSG w Łęcznej 

odebrało z rąk Adama Partyki, z-cy prezesa zarządu Lubelskiego Węgla stypendia w wysokości 1000 

zł. Stypendia otrzymało także 7 uczniów ZS w Ostrowie Lubelskim. 

Na początku uhonorowany został Szymon Zakrzewski, uczeń ZSG, który dostało się do finału 

ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”. Dodatkowo nagrodę Szymonowi 

wręczył Marcin Kuryło, prezes zarządu RG „Bogdanka”, uczeń otrzymał tablet firmy Huawei. 

Do grona szczęśliwej 13. uczniów ZSG należą: Piotr Borowski (śr. 4,8, kl. 3m), Borys Rafał (śr. 4,86, 

kl. 2m), Kacper Kociuba (śr. 5,2, kl. 3a), Sebastian Kowalik (śr. 5,0, kl. 3m), Piotr Mroczek (śr. 4,78, 

kl. 2d), Mikołaj Nowicki (śr. 4,78, kl. 2d), Robert Ośko (śr. 5,2, kl. 3m), Marcel Przystupa (śr. 5,2, kl. 

3m), Adrian Roczon (śr. 5,0, kl. 4d), Daniel Roślik (śr. 5,3, kl. 4d), Mateusz Rudnicki (śr. 5,0, kl. 2d), 

Adam Serej (śr. 4,85, kl. 2a), Szymon Zakrzewski (śr. 5,6, kl. 3a). 

Adam Partyka pogratulował uczniom bardzo dobrych wyników z przedmiotów zawodowych  

i zapewnił, że firma czeka na nowe, zdolne kadry. 

Po uroczystości uczniowie odwiedzili dział planowania strategicznego robót górniczych. 

 

 

28 lutego w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej nagrodzeni zostali wszyscy uczniowie, którzy 

przystąpili do konkursu Linteriada, organizowanego przez PRG Linter S.A. Nagrodą główną jest 

wyjazd na tygodniowy pobyt w Istebnej, w ośrodku rekreacyjnym firmy Linter Tour S.A. 

Uroczysty apel zaszczycił swą obecnością wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego Dawid Kostecki oraz 

przedstawiciele firmy Linter Andrzej Fedurek, dyrektor ds. technicznych PRG Linter S.A., 

koordynator konkursu oraz Monika Zabłotna. 

Linteriada to konkurs współzawodnictwa zespołowego. Wicestarosta dziękował firmie za tak cenną 

inicjatywę, która wspiera wszechstronny rozwój uczniów, a uczniom gratulował zwycięstwa oraz 

bojowego ducha walki. Jesienią przystąpiły do niego trzy sześcioosobowe drużyny z kl. 4dm: „Alpha 

28 II 2019. Zwycięzcy Linteriady nagrodzeni 
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Group”, „Kauczuk Team” i „Patolusie”. Grupy zmierzyły się w konkurencji sportowej, artystycznej 

oraz w przygotowaniu projektu mającego przysłużyć się ulepszeniu działań górniczych. Do 

ostatecznej oceny drużyn wliczały się także punkty ze średniej ocen z przedmiotów zawodowych. 

Dyrektor Andrzej Fedurek wyraził radość, że wszystkie drużyny walczyły do końca i nie poddały się, 

mimo, że już po pierwszych konkurencjach było widać zwycięzcę. Trud się opłacał, bo w tym roku do 

górskiego ośrodka pojadą dwie drużyny: „Alpha Group”, która zajęła I miejsce oraz „Kauczuk Team”, 

która zajęła II miejsce. Stało się to możliwe dlatego, że grupy z ZS w Ostrowie Lubelskim nie 

ukończyły wszystkich konkurencji, ich nagroda główna trafiła więc do Łęcznej. 

Nagród było mnóstwo: dyplomy, medale, plecaki i zwycięskie bony. Dyrektor ZSG Arkadiusz 

Marucha dziękował gościom za przybycie, wyraził również nadzieję, że konkurs będzie dalej  

z powodzeniem kontynuowany. 

Ponieważ uroczystość wręczenia nagród przypadła w Tłusty Czwartek, firma PRG Linter zakupiła dla 

każdego ucznia po pączku. Wszyscy zjedli je z apetytem. 

Skład drużyn: 

I miejsce - „Alpha Group”: Daniel Roślik, Sebastian Kolbiarz, Adrian Roczon, Jarosław Czubacki, 

Mateusz Kowalczyk, Jakub Grzegorczyk. 

II miejsce – „Kauczuk Team”: Konrad Gołofit, Sebastian Kocowski, Maciej Kolasiński, Marek 

Uniłowski, Daniel Skowronek, Damian Barczak. 

III miejsce – „Patolusie”: Albert Skrobowski, Konrad Gajowiak, Jakub Wyrębek, Michał 

Krzyżanowski, Łukasz Tryk, Karol Kwiatkowski. 

 

 

6 marca uczniowie Zespołu Szkół Górniczych 

przystąpili do VIII Ogólnopolskich Mistrzostw 

Mechaników w kategorii Młody Mechanik. Test 

prowadzony był online i rozpoczął się o godz. 

12.06 w całej Polsce. 

W mistrzostwach wzięło udział 10 

dwuosobowych grup. Rozgrywki odbywały się w 

pracowni komputerowej. Każda para siedziała 

przy jednym stanowisku i wspólnie odpowiadała 

na pytania konkursowe. Test zawierał 30 pytań 

zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Do finału 

awansuje 30 zespołów z całej Polski, które 

uzyskają najwięcej punktów. Lista finalistów 

opublikowana zostanie do 8 marca pod linkiem 

www.mistrzostwamechanikow.pl oraz na profilu społecznościowym 

www.facebook.com/MistrzostwaMechanikow. Znajdzie się tam również karta poprawnych 

odpowiedzi. 

Konkurs w ZSG koordynowali: Grzegorz Mazur i Łukasz Duda, nauczyciele przedmiotów 

zawodowych. 

  

Uczniowie ZSG przystąpili do Mistrzostw Mechaników 

 

Uczniowie ZSG przystąpili do Mistrzostw Mechaników 

 Starosta wręczył stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce 

http://www.mistrzostwamechanikow.pl/
https://www.facebook.com/MistrzostwaMechanikow/
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7 marca 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łęczyńskiego otrzymało stypendia za 

wybitne osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia sportowe i artystyczne. W tym gronie znalazło się 

czterech uczniów ZSG, niektórzy już po raz kolejny. 

Stypendyści ZSG to: Roślik Daniel - 5,15 (kl. 4dm), Roczon Adrian - 5,08 (kl. 4dm), Kociuba Kacper 

– 5,08 (kl. 3a), Rudnicki Mateusz – 5,00 (kl. 2d). 

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

Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski i wicestarosta Dawid Kostecki. Starosta wręczył 

laureatom stypendia, a ich rodzicom listy gratulacyjne. Mówił, że tak zdolni uczniowie są dumą nie 

tylko dyrektorów szkół, rodziców, ale i chlubą dla powiatu. 

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

  

 

12 marca uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wzięli udział w Giełdzie Szkół 

Powiatowych w Cycowie.  

Uczniowie i nauczyciele ZSG przekonywali ośmioklasistów i uczniów klas trzecich gimnazjalnych do 

podjęcia nauki w zawodzie górnika, elektryka i mechanika w Technikum Górniczym  

i Politechnicznym oraz Szkole Branżowej I stopnia. 

Młodzież udzielała fachowych informacji o szkole, jej sukcesach, programach współpracy z LW 

„Bogdanka” S.A., PRG Linter S.A., PPHU „Malinex” oraz uczelniami wyższymi. Nade wszystko 

Kim będę...? Giełda Szkół Powiatowych w Cycowie 
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dzielili się własnym doświadczeniem nauki. Zapraszali także gimnazjalistów do odwiedzenia szkoły 

podczas Dnia Otwartego, który odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. 

  

13 marca uczniowie klas drugich i trzecich ZSG mieli okazję zapoznać się z profilaktyką i leczeniem 

raka czerniaka. Zagrożenia związane z rakiem złośliwym przedstawił lekarz medycyny Marcin Zając  

z Oddziału Chirurgii Onkologicznej COZL w Lublinie. 

Lekarz specjalista mówił o „Postępowaniu ze zmianami barwnikowymi w praktyce chirurgicznej”. 

Informował, które zmiany skórne powinny zaniepokoić i skłonić nas do podjęcia badań 

profilaktycznych. Informował o sposobach leczenia czerniaka oraz radził jak dbać o swoją skórę, aby 

zminimalizować ryzyko wystąpienia tego nowotworu. 

Uczniowie poznali złote zasady profilaktyki czerniaka, dowiedzieli się jak przeprowadzić 

samobadanie skóry oraz różnicowanie zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi 

znamionami na podstawie zasady ABCDE. 

W czasie prelekcji wykorzystane zostały materiały opracowane przez Akademię Czerniaka – sekcję 

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Celem działalności PTCO jest zwiększanie 

świadomości społecznej w zakresie ww. nowotworu poprzez popularyzację metod skutecznej 

profilaktyki. 

Spotkanie zorganizowane zostało przy współudziale pani Justyny Karaś, przewodniczącej Rady 

Rodziców. 

 

    

O czerniaku w szkole 

Oferta ZSG podczas Targów Edukacyjnych w Lublinie 
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Po raz pierwszy Starostwo Powiatowe zorganizowało na Targach Edukacyjnych wspólne stoisko dla 

szkół prowadzonych przez Powiat Łęczyński. I po raz pierwszy LW „Bogdanka” S.A. zorganizowała 

na targach wspólne stoisko dla szkół kształcących w zawodach górniczych. 

W tym roku, w dniach 14-15 marca 2019, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej wystawił 

kilkunastoosobową ekipę uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych, by atrakcyjnie i fachowo 

przedstawić ofertę szkoły zainteresowanym ośmioklasistom i gimnazjalistom. 

Młodzi kandydaci mieli okazję zobaczyć jak pracuje na stoisku urządzenie z pracowni mechanicznej - 

 ploter frezujący oraz wykonaną pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów elektrycznych 

automatyczną bramę przesuwną. 

Obydwa stoiska, górnicze i powiatowe, odwiedził Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski  

i Wicestarosta Dawid Kostecki. Stoisko górnicze odwiedził także zastępca prezesa Zarządu LW 

„Bogdanka” S.A. Adam Partyka, który podczas Targów Edukacyjnych odebrał dla Lubelskiego Węgla 

Podziękowanie od Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej za działania na rzecz rozwoju 

kształcenia zawodowego. 

Równolegle z Targami Edukacyjnymi odbywał się Regionalny Kongres Zawodowy, podczas którego 

 sekretarz stanu MEN, Marzena Machałek podkreśliła rangę kształcenia zawodowego oraz potrzebę 

dostosowania nowego systemu szkolnictwa branżowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Pani 

Sekretarz odwiedziła także stoiska prezentujące ofertę edukacyjną szkół w tym stoisko Bogdanki  

i szkół Powiatu Łęczyńskiego. 

Podsumowaniem Kongresu były panele dyskusyjne adresowane do dyrektorów szkół prowadzących 

szkolnictwo zawodowe, organów prowadzących, pracodawców oraz dyrektorów szkół podstawowych. 

Panel I: Wyzwania i możliwości kształtowania oferty szkolnictwa branżowego w powiatach 

województwa lubelskiego, poprowadziła Dorota Makara dyr. ZS im. K.K. Jagiellończyka. W panelu 

wziął udział wicestarosta Dawid Kostecki. 

 

21 marca w pierwszy dzień wiosny Politechnika Lubelska zaprosiła zainteresowanych uczniów 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 najnowocześniejszego budynku Politechniki młodzież powitały władze uczelni. 

Uczniowie wysłuchali także przewodniczącej samorządu studenckiego, która omówiła prezentację 

dotyczącą oferty edukacyjnej uczelni, opowiedziała także o działających tam organizacjach  

i niezliczonej ilości kół zainteresowań. Uroczyste powitanie uatrakcyjnił taniec w wykonaniu tancerzy 

Formacji Tańca Towarzyskiego Gamza, działającej oczywiście przy Politechnice Lubelskiej. 

Uczniowie ZSG na Dniu Otwartym Politechniki Lubelskiej 

https://www.facebook.com/LWBogdankaSA/
https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=9808
http://www.pollub.pl/
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Po powitaniach młodzież ruszyła do stoisk przygotowanych przez sześć wydziałów Politechniki. Na 

uczniów czekały pokazy i laboratoria w programach wydziałowych, pokój zagadek, konkurs 

matematyczny oraz wiele niespodzianek. Dodatkową atrakcją była wystawa Made in Politechnika. 

Uczniowie obejrzeli tam: Trenażer czołgowy MPG-69, Cetan, Buggy 4x4, kosiarkę gąsiennicową, 

żuki i inne pojazdy z FSC, a także symulator lotów VR, mogli się przenieść w świat Wirtualnej 

Rzeczywistości. 

Już na początku uroczystego powitania odwiedzających Politechnikę, do grupy uczniów z ZSG 

dołączył ubiegłoroczny absolwent szkoły, aktualnie student I roku Wydziału Elektrotechniki  

i Informatyki, Jakub Okoń. Jakub opowiedział młodszym kolegom jak wygląda studencka 

rzeczywistość, oprowadził ich także po swoim wydziale. W bibliotece uniwersyteckiej natknęli się na 

kolejnego kolegę z ZSG, Macieja Chorosia. Obaj studenci są już po pierwszej sesji. Zachęcali do 

studiowania na „polibudzie”, choć jak wiadomo, lekko nie jest… ale dla chcącego, przecież nic 

trudnego. 

 

25 marca  odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

z policjantką z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.  

St. sierż. Izabela Ziemba mówiła młodzieży, że w wieku 17 lat ponoszą już odpowiedzialność prawną 

za swoje czyny tak jak osoba dorosła - odpowiadają przed sądem karnym, a nie cywilnym. 

Przedstawiła sankcje prawne wynikające z posiadania i sprzedawania narkotyków i dopalaczy. 

Zapoznała młodzież z konsekwencjami stosowania cyberprzemocy i posługiwania się mową 

nienawiści. Wyjaśniła kim jest funkcjonariusz państwowy, że m.in. jest nim nauczyciel, i jaka z tego 

tytułu przysługuje mu ochrona. 

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas pierwszych i drugich. Dzięki rozmowie z przedstawicielką 

prawa, młodzież poszerzyła wiedzę o prawnych konsekwencjach, niektórych, niekiedy zdawałoby się 

„niewinnych” w ich oczach czynów. Jednak jak mówi łacińska sentencja Ignorantia legis non excusat - 

nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem. Warto zdawać sobie z tego sprawę. 

 

 

Spotkanie z policjantką 

O śmigłowcu, który wylądował na szkolnym boisku 



W poniedziałek 25 marca na boisku szkolnym wylądował śmigłowiec szkoleniowy. Tę nie lada 

atrakcję przyszli obejrzeć młodzi elektrycy i mechanicy. Pilot i jednocześnie instruktor lotów, Tomasz 

Sęk zgodził się opowiedzieć młodzieży o tej niezwykłej maszynie. Robinson R44 to czteromiejscowy 

lekki helikopter produkowany przez Robinson Helicopter Company, napędzany jest jednym, 

sześciocylindrowym silnikiem – jak corvette - z półsztywnymi dwiema łopatami wirnika głównego 

oraz dwułopatkowym wirnikiem ogonowym. W kabinie mieszczą się cztery osoby łącznie z pilotem. 

Tomasz Sęk wyjaśniał młodzieży na jakiej zasadzie latają samoloty oraz czym różni się silnik 

śmigłowca od zwykłego silnika? Chodzi o to, że silnik ze śmigłowca wyposażony jest w podwójny 

iskrownik, żeby tłok zawsze dostał iskrę, niezależnie od tego pod jakim kątem się znajduje. -  

W śmigłowcu uzyskuje się siłę nośną z ruchu obrotowego łopat, które obracając się osiągają prędkość 

na końcówce około 700 km na godzinę - mówił. - Śmigłowce nie są szybkie. Ten akurat ma 

maksymalną prędkość ok. 220 km na godzinę. 

Czy ktoś z was chciałby być mechanikiem śmigłowcowym czy samolotowym? – pytał młodzież. 

- Musi nas pan do tego zachęcić – odpowiadali. 

- Największą zachętą jest to, że w Chełmie macie Wyższą Szkołę Zawodową, która was do tego 

przygotuje. Na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest specjalność: Mechanika lotnicza – 

wyjaśniał. 

W jakich warunkach może latać śmigłowiec? – interesowała się młodzież. 

- W każdych warunkach pogodowych, poza mgłą, ponieważ nie ma on żadnego wyposażenia 

dodatkowego, czyli jak się widzi to się leci. 

Ile pali? – dopytywano się rzeczowo. 

- Minimum 60 litrów na godzinę. Niezależnie czy jest obciążony czy nie. Ktoś zawsze musi siedzieć 

na drugim fotelu, bo bez tego automatycznie się przewraca. 

Powiedzcie ile waży? – pytał z kolei instruktor. 

- Dwie tony – padła odpowiedź. 

- Nie. Śmigłowiec waży 550 kg, bez paliwa. Całość to duraluminium, polimery, plastiki. On jest 

sztywny, bo ma konstrukcję stalową. Te drzwi, jak się je zdejmie, ważą chyba kilogram – wyjaśniał 

zdziwionym słuchaczom. - Zobaczcie kluczyki, jak do auta, a przecież to sprzęt za dwa miliony 

złotych. 

Czy jest bezpieczny? 
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- Ogólnie to bezpieczna maszyna – wyjaśniał cierpliwie pilot. Tym śmigłowcem naprawdę ciężko się 

zabić. Jak coś się dzieje z silnikiem to w moment można spokojnie wylądować w każdym miejscu. 

Naprawdę trzeba się postarać, żeby zginąć. 

Nie boi się pan latać z osobami, które dopiero się uczą? – dopytywali uczniowie. 

- Na początku masz świadomość, że osoba, z którą wsiadasz, chce cię zabić. Wsiadasz z gościem, 

który nic nie umie i każdy jego ruch praktycznie to życzenie śmierci. 

Ile kosztuje kurs pilotażu? - padło w końcu najważniejsze pytanie. 

- Gorąco rekomenduję wam szkołę, gdzie zrobicie to za darmo, bo na własną rękę to są kosmiczne 

pieniądze. Żeby myśleć o lataniu to na początek niezbędne jest 45 godzin w powietrzu, a każda 

godzina to około 2600 złotych. Trzeba studiować w Chełmie wtedy jest za darmo. 

Uczniowie podziękowali za ciekawą lekcję, interesowali się też czasem odlotu śmigłowca, ale ten 

obserwowali już z okien szkoły. 

 

 

Cztery Mistrzynie Polski, grające w pierwszej drużynie GKS Górnika Łęczna, 26 marca poprowadziły 

zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.  

Pierwszą godzinę młodzież z kl. 1d spędziła na  boisku, gdzie po intensywnej rozgrzewce, 

poprowadzonej przez „górniczki”, wzięła udział w przygotowanych przez nie grach zespołowych. 

Następną godzinę młodzież spędziła w sali, gdzie miała okazję wysłuchać opowieści sportsmenek  

o piłce nożnej kobiet. Zachęcały również chłopców do przyjścia na ich mecze. Najbliższy znaczący 

mecz ma być rozegrany 5 kwietnia o g. 18 na Arenie Lublin. Będzie to mecz towarzyski Polska - 

Włochy. Trzy z obecnych powołane zostały do reprezentacji Polski. 

Dziewczęta opowiadały o swojej karierze, piłkarskiej pasji, wartości podążania swoją ścieżką, ale też 

pytały chłopców o ich przyszłość zawodową i czy nie boją się pracy pod ziemią? Na pamiątkę 

spotkania przekazały dyrektorowi ZSG Arkadiuszowi Marusze piłkę ze swoimi autografami.  

Zajęcia odbyły się w ramach praktyk, które pani Emilia Zdunek odbywa w szkole górniczej jako 

studentka psychologii na WSEI. Towarzyszące jej tego dnia zawodniczki GKS Górnika Łęczna to: 

Sylwia Matysik, Alicja Dyguś i Dominika Grabowska. 

 

 

 

Zawodniczki GKS Górnika Łęczna w szkole górniczej 

„Młodzież Zapobiega Pożarom” – eliminacje powiatowe 

https://pl-pl.facebook.com/pg/GKSGornikLecznaKobiet/about/?ref=page_internal
https://pl-pl.facebook.com/pg/GKSGornikLecznaKobiet/about/?ref=page_internal
http://gksgornik.leczna.pl/gks/
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27 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej odbyły się eliminacje 

powiatowe XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega 

Pożarom".  

Jakub Krzychowiec, uczeń kl. IIIa  Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej zajął w nim I miejsce  

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i będzie reprezentował Powiat Łęczyński na szczeblu 

wojewódzkim. Do konkursu przystąpił także Konrad Pałac z kl. IId. Uczniów do turnieju 

przygotowywał Andrzej Pytka, nauczyciel przedmiotów zawodowych. 

W trakcie turnieju uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze sprzętem, jakim dysponują łęczyńscy 

strażacy. 

Zdobywcy czołowych miejsc otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które wręczyli: 

Krzysztof Niewiadomski - Starosta Łęczyński, Dawid Kostecki – Wicestarosta oraz bryg. mgr inż. 

Michał Pytlak Komendant Powiatowy PSP w Łęcznej. 

 

 

 

Godzina dla Ziemi – dołącz do akcji 
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W sobotę 30 marca o godzinie 20.30 zgasły światła na obiektach Starostwa Powiatowego w Łęcznej  

i Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Instytucje te włączyły się w ogólnoświatową akcję Godzina 

dla Ziemi WWF. Zachęcaliśmy wszystkich mieszkańców powiatu do dołączenia do akcji, która w tym 

roku przebiegała pod hasłem „Nie niszczmy naszego domu”. Akcja Godzina dla Ziemi WWF polega 

na symbolicznym zgaszeniu świateł i urządzeń elektrycznych na jedną godzinę. Ideą akcji jest 

promowanie troski o naszą planetę, poprzez ochronę jej środowiska naturalnego.  

 „Godzina dla Ziemi” to ogólnoświatowa akcja ekologiczna, zainicjowana 12 lat temu przez 

organizację WWF. Co roku na godzinę gasną światła na znanych zabytkach, pomnikach i obiektach. 

M.in. na: operze w Sydney, bramie Indii w Bombaju, piramidach w egipskich w Gizie, bazylice św. 

Piotra w Watykanie, wieży Eiffla, pałacu Buckingham w Londynie, moskiewskim Kremlu i Empire 

State Building w Nowym Jorku. 

W Polsce w akcji bierze udział kilkadziesiąt miast, w których gasną iluminacje takich obiektów, jak 

Pałac Kultury i Nauki, Stadion Narodowy w Warszawie, katowicki Spodek, bramy Starego Miasta  

w Gdańsku, łódzka Manufaktura czy Sukiennice i Kościół Mariacki w Krakowie. 

 

 

28. i 29. marca  na boisku Zespołu szkół Górniczych w Łęcznej odbywały się Zawody Rejonowe 

Licealiady w piłce nożnej dziewcząt i chłopców. Przybyłą  młodzież powitali Mirosław Tarkowski 

Prezes PSZS w Łęcznej oraz Arkadiusz Marucha Dyrektor ZSG w Łęcznej. 

Do zawodów przystąpiła  młodzież ze szkół rejonu chełmskiego: ZS Ekonomicznych i Mundurowych 

im. Generała Władysława Andersa w Chełmie, II Liceum Ogólnokształcącego im. K. Kamila 

Baczyńskiego w Świdniku, ZS Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie, ZS 

w Dubience - Liceum Ogólnokształcącego, ZS w Siedliszczu oraz Zespołu Szkół Górniczych  

w Łęcznej. 

W czwartkowych rozgrywkach wzięły udział drużyny dziewcząt  a wyniki ich rywalizacji 

przedstawiają się następująco: 

I miejsce – ZS Ekonomicznych i Mundurowych im. Generała Władysława Andersa w Chełmie 

II miejsce – ZS Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie 

III miejsce – ZS w Dubience  Liceum Ogólnokształcące 

IV miejsce – II Liceum Ogólnokształcącego im. K. Kamila Baczyńskiego w Świdniku 

W piątek rywalizowali ze sobą chłopcy.  

Po zaciętej walce wyłoniono następujących zwycięzców: 

Licealiada w Łęcznej 
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I miejsce – ZS Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie 

II miejsce – Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

III miejsce – ZS Ekonomicznych i Mundurowych im. Generała Władysława Andersa w Chełmie 

IV miejsce – II Liceum Ogólnokształcące im. K. Kamila Baczyńskiego w Świdniku 

V miejsce – ZS w Siedliszczu 

Do zawodów wojewódzkich zakwalifikowały się tylko drużyny z pierwszych miejsc, a więc 

gratulujemy najlepszym. 

W drużynie ZSG zagrali: Jakub Cielebąk, Jakub Jaroszyński, Jakub Kobylarz, Jakub Wójcik, Adrian 

Kocowski, Piotr Mroczek, Krystian Zakrzewski i Daniel Śliwka. Opiekunem jest nauczyciel 

wychowania fizycznego Piotr Gałat. 

 

 

 

W tym roku ZSG postanowiła dołączyć do 

ogólnoświatowej akcji „Godzina dla Ziemi”. Już w 

piątek na budynku szkoły rozpoczęło się odliczanie 

czasu do godziny „zero”.  

W sobotę 30 marca punktualnie o godz. 20.30 zgasły 

światła na ternie szkoły i jej obiektów sportowych. Do 

akcji włączyło się także Starostwo Powiatowe w 

Łęcznej. 

Akcja przebiega pod hasłem „Nie niszczmy naszego 

domu” i polegała na symbolicznym zgaszeniu świateł i 

urządzeń elektrycznych na jedną godzinę. 

Co roku na godzinę gasną światła na znanych 

zabytkach, pomnikach i obiektach na całym świece 

także w Polsce m.in. na: operze w Sydney, bramie 

Indii w Bombaju, piramidach w egipskich w Gizie, 

bazylice św. Piotra w Watykanie, wieży Eiffla, pałacu 

Buckingham w Londynie, moskiewskim Kremlu i 

Empire State Building w Nowym Jorku. W Polsce 

gasną iluminacje takich obiektów, jak Pałac Kultury i Nauki, Stadion Narodowy w Warszawie, 

katowicki Spodek, bramy Starego Miasta w Gdańsku, łódzka Manufaktura czy Sukiennice i Kościół 

Mariacki w Krakowie. 

 

 

Dołączyliśmy do akcji Godzina dla Ziemi 

Z wizytą w Elektrowni Kozienice 



4 IV 2019. 

 

3 kwietnia uczniowie z klasy 1d i 3d kształcący się w zawodzie technik elektryk mieli okazję zwiedzić 

siedzibę czołowego producenta energii elektrycznej w Polsce, jakim jest firma ENEA Wytwarzanie 

Sp. z o.o. w Świerżach Górnych, niedaleko Kozienic. Po krótkim szkoleniu BHP  przez 

przedstawiciela elektrowni i zaopatrzeniu uczniów w białe kaski, zaczęło się zwiedzanie zakładu. 

Przewodnik przez ponad 3 godziny oprowadzał po terenie obiektu. Zapoznał z historią powstania  

i dzisiejszą działalnością elektrowni, skupiając się przede wszystkim na technologiach  

i przedsięwzięciach skierowanych na dbanie o środowisko. Zaskoczeniem były potężne budynki, 

ogromne hałdy węgla, wysokość kominów. Zwiedzający zobaczyli jak w jednej chwili można 

rozładować dwa 60-tonowe wagony węgla. Widzieli turbogeneratory o mocy 200 MW oraz 500 MW, 

nastawnię, młyny węglowe oraz nowy blok energetyczny o mocy 1075 MW. Najciekawszym punktem 

wycieczki po terenie elektrowni było wejście na szczyt bloku 11, skąd z wysokości 110 m nad 

terenem rozciąga się widok na rzekę Wisłę oraz okoliczne miejscowości. Piękna pogoda i ciekawe 

informacje sprawiły, że wyjazd był bardzo interesującym doświadczeniem. Dla wszystkich była to 

bardzo interesująca lekcja, gdyż każdy mógł prześledzić proces wytwarzania energii elektrycznej.  

W tak interesującej wycieczce uczniowie mogli uczestniczyć dzięki hojności partnera ZSG w Łęcznej 

firmie Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. 

Elektrownia Kozienice jest największym w Polsce wytwórcą energii według wielkości mocy 

zainstalowanej wśród elektrowni opalanych węglem kamiennym. Obecnie dysponuje ona 10 blokami 

o łącznej mocy 2941 MW. Elektrownia pokrywa około 15% krajowego zapotrzebowania na energię  

i jest miejscem pracy dla ponad 2000 osób. Rocznie spalanych jest w niej od 5 do 7 mln ton węgla 

kamiennego, wydobywanego między innymi w kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 

 

 

 

Finał IX Olimpiady Górniczej o "Złotą Lampkę" 
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4 kwietnia w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku rozegrał się finał IX Olimpiady Górniczej  

o Złotą Lampkę. Zespół Szkół Górniczych  reprezentował Szymon Zakrzewski. Rywalizacja, jak co 

roku, była emocjonująca. W pierwszym etapie finałowej rozgrywki dwunastu finalistów wypełniało 

test. Decydująca rozgrywka przyniosła niestety sporo nerwów. Zestresowani uczestnicy mieli 

problemy z odpowiedzią na dość proste pytania. Zdarzyło się nawet, że Jury musiało pociągnąć 

niektórych uczniów za przysłowiowy język, aby zaczęli odpowiadać na postawione pytania. – 

Młodzież na pewno zgromadziła sporą wiedzę, ale od trzech lat Olimpiada Górnicza ma nowy 

regulamin. We wcześniejszych edycjach jej uczestnicy znali pytania, mogli się z nich przygotować. 

Teraz jest inaczej. Do ostatniej chwili nie wiadomo, jakie pytania padną – wyjaśniała Janina Sobala, 

nauczyciel przedmiotów zawodowych, przygotowujący uczniów do olimpiady. Szymon Zakrzewski 

nie dotarł do finału, ale i tak spisał się znakomicie. Został zwolniony z egzaminu zawodowego, może 

skorzystać z indeksu na Politechnikę Śląską. Jestem z niego dumny – przyznaje Arkadiusz Marucha, 

dyrektor 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  ZSG w Łęcznej, rozdawali cytaty motywacyjne oraz cukierki. 

Przez całą imprezę odbywały się występy artystyczne dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, 

gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Zespół Szkół Górniczych reprezentował Karol 

Kwiatkowski, który wykonał dwa utwory: „Kawałek do tańca” z repertuaru Poparzeni Kawą Trzy i hit 

Luisa Fonsi „Despasito”. Grą na saksofonie oczarował zwłaszcza żeńską publiczność, która nagrodziła 

utwór nie tyle oklaskami co piskami. 

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

Atrakcją dnia, miało być uruchomienie fontann z podświetloną na niebiesko wodą. Niestety zaświeciły 

się tylko światła fontann… Błękitnym światłem zapłonął również ratusz. Co roku atrakcją święta jest 

też przejazd motocyklistów. 

 

 

5 kwietnia w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się XIV edycja Powiatowego Konkursu 

Matematycznego „Pomyśl logicznie”, nad którym patronat objął Starosta Łęczyński oraz Wójt Gminy 

Ludwin. 

 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2019 

XIV Edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego  

„Pomyśl logicznie” 



 

Konkurs przebiegał w dwóch etapach, do etapu międzyszkolnego zakwalifikowało się 27 uczniów. 

Konkurs obejmował dwie kategorie: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Zadania należało 

rozwiązać bezbłędnie i jak najszybciej. Oto przykład jednego z konkursowych zadań: Pięciu 

naukowców uczestniczyło w ważnym sympozjum. Niestety w hotelu, w którym spali pomieszano ich 

paszporty i żaden z panów nie miał swoich dokumentów. Archeolog dostał paszport Bogdana, który  

z kolei miał paszport Adama. Biolog miał paszport Daniela, a Chemik paszport Edmunda. Adam 

dostał paszport Demografa, zaś Daniel paszport Ekonoma. Czesław miał paszport Archeologa. Jakimi 

dziedzinami nauki zajmowali się panowie Adam, Daniel, Edmund, Czesław, Bogdan. 

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 co roku organizują: Kinga Suprowicz Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Ludwinie oraz 

Iwona Czech, nauczycielka matematyki w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Nagrody zwycięzcom wręczali: Dawid Kostecki Wicestarosta Łęczyński, Arkadiusz Marucha 

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

Fundatorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Łęcznej i Gmina Ludwin. 

Zwycięzcy: 

Indywidualnie szkoły gimnazjalne: 

I miejsce – Natalia Jung - Gimnazjum Publiczne w Ludwinie 

II miejsce – Zuzanna Kasperek - Gimnazjum Publiczne w Ludwinie 

III miejsce – Natalia Pasieczna - Gimnazjum nr 1 w Milejowie 

Zespołowo szkoły gimnazjalne: 

I miejsce –Gimnazjum im. Jana Pawła II w Spiczynie 

II miejsce - Gimnazjum Publiczne w Ludwinie 

III miejsce - Gimnazjum w Cycowie 

Indywidualnie szkoły ponadgimnazjalne: 

I miejsce – Helena Walkowska - ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej 

II miejsce – Jakub Kondraciuk - ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej 



4 IV 2019. 

III miejsce – Julita Ogrodnik - Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach 

Zespołowo szkoły gimnazjalne: 

I miejsce –ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej 

II miejsce - Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach 

III miejsce - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

 

 

 

Wykłady, prezentacje, pokazy, wizyty w laboratoriach oraz wiele innych atrakcji czekało na uczniów 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, którzy 12 kwietnia uczestniczyli w Dniu Otwartym Akademii 

Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

W namiotach ustawionych między budynkami prezentowały się wszystkie wydziały, koła naukowe  

i organizacje studenckie. Uczniowie mogli porozmawiać ze studentami i wykładowcami. 

Uczestniczyli również w wykładzie: Inżynieria z przyszłością – od podziemi do gwiazd. 

Najistotniejszym punktem wyjazdu na AGH było podpisanie porozumienia o współpracy z uczelnią. 

Razem z 30 uczniami klas trzecich do Krakowa udał się także dyrektor Arkadiusz Marucha. Na 

miejscu w Sali LW Bogdanka S.A. w obecności uczniów ZSG w Łęcznej i ZS w Ostrowie Lubelskim, 

prof. dr hab. inż. Marek Cała, dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii oraz Arkadiusz Marucha  

i Krzysztof Wąsala, dyrektorzy szkół podpisali Porozumienie. 

AGH objęło patronatem zawody, w których naucza szkoła: technik górnictwa podziemnego, technik 

przeróbki kopalin stałych, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik chłodnictwa 

i klimatyzacji, górnik eksploatacji podziemnej, ślusarz, elektryk, mechanik precyzyjny. 

Celem współpracy jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia, szczególnie w przedmiotach 

ścisłych i przyrodniczych. 

Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii powitał uczniów i krótko przedstawił im historię 

najstarszego wydziału górniczego w Polsce. - W tym roku świętujemy 100-lecie istnienia wydziału. 

100 lat temu tu wszystko się zaczęło. 100 lat temu w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego Marszałek 

Józef Piłsudski orlim piórem uroczyście dokonał wpisu do księgi jubileuszowej Uniwersytetu.  

I wypowiedział uroczystą formułę: Akademię górniczą uważam za otwartą. Wtedy była to tylko 

Akademia Górnicza, bo był tylko jedne wydział. Na pierwszy rok 1919-1920 zapisało się 80 

studentów. Mamy 100 lat uczelni, 100 lat wydziału, wydział dalej trwa, uczelnia liczy sobie w tej 

chwili 16 różnych wydziałów i dwie jednostki niezależne: Centrum Energetyki oraz Akademickie 

Centrum Nowoczesnych Materiałów i Nanotechnologii. W sumie studiuje tutaj ok. 26 tys. studentów, 

 

Podpisanie umowy z AGH i udział w Dniach Otwartych uczelni 
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z czego 2 tys. na Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. Znajdujecie się w auli Bogdanki czyli 

powinniście się czuć jak u siebie w domu – mówił dziekan. Inwestujemy wszyscy w młodzież, 

inwestujemy w was i chcemy, żebyście tutaj przyszli, tutaj studiowali – zapewniał o współpracy. 

 

 

Piękna słoneczna pogoda i szeroko otwarte drzwi Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej sprawiły, że 

podczas Dnia Otwartego pojawiło się wielu zainteresowanych ofertą szkoły uczniów. Dotarli tutaj 

ósmoklasiści i gimnazjaliści z Ostrówka, Puchaczowa, Białki, Spiczyna, Cycowa, Ludwina, 

Piaseczna, Milejowa, Nadrybia, Starej Wsi i Łęcznej.  

Mury szkoły odwiedzili także jej absolwenci, niektórzy przyprowadzili rodzeństwo. Inni  

z sentymentem wspominali naukę w szkole, gdzie jak mówili zawsze była dobra, życzliwa atmosfera. 

Już przy wejściu na gości czekali uczniowie. Na korytarzach prezentowały się stoiska  

z poszczególnymi zawodami. Swoje stoisko miał także strategiczny partner szkoły: LW „Bogdanka” 

S.A. Tutaj modli się dowiedzieć, że po ZSG czeka na nich praca w jednej z najlepszych firm w branży 

kopalnianej. 

Swoje stoiska prezentowali górnicy, mechanicy i elektrycy. Uczniowie mogli także obejrzeć 

pracownie zawodowe, w auli obejrzeć filmy o szkole i kopalni, a w bibliotece galerię obrazów 

Walentego Bąbelewskiego „Moja robota w kopalni”, a także kroniki szkoły. Ponadto goście mogli 

porozmawiać z nauczycielami i uczniami o specyfice zawodów oraz o samej szkole. Ponadto 

odwiedzający szkołę uczniowie obejrzeli wyposażenie siłowni oraz obiekty sportowe na terenie 

szkoły. W sali informatycznej mogli wziąć udział w turnieju gier komputerowych. 

Dzień Otwarty na pewno można uznać za udany. Wielu uczniów zdecydowało się pobrać dokumenty 

w sekretariacie, niektórzy już wyrazili chęć podjęcia nauki w tej szkole. 

 

 

 

Uroczystość zakończenia roku klas czwartych w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej rozpoczęła się 

mszą św. w parafii św. Barbary. Następnie uczniowie zgromadzili się w auli im. J. Samsonowicza, by 

pożegnać nauczycieli i odebrać upragnione świadectwa. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił 

Wicestarosta Łęczyński Dawid Kostecki oraz przewodnicząca Rady Rodziców Justyna Karaś. 

 

Dzień Otwarty 2019 

Zakończenie roku dla klas IV 
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Dyrektor ZSG zwracając się do czwartoklasistów mówił: Lata spędzone w szkole to czas poznawania 

swoich mocnych i słabych stron, kształtowania umiejętności i pogłębiania wiedzy. Przed wami jeszcze 

ważne egzaminy, wiem że jesteście do nich dobrze przygotowani. Życzę wam, by zakończyły się 

sukcesem i życzę powodzenia w dorosłym życiu. 

Starosta Łęczyński życzył uczniom mądrych wyborów i trafnych decyzji. – Konfucjusz zwykł mówić: 

Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu. Myślę, że 

wasze decyzje powinny być oparte o to, aby wybrać coś co kochacie, czym się będziecie pasjonować. 

Myślę, że Zespół Szkół Górniczych dał wam taką szansę – mówił. 

Następnie nagrody z rąk Wicestarosty Łęczyńskiego i dyrektora ZSG otrzymali uczniowie, którzy 

mieli najwyższą średnią w całym cyklu kształcenia: Daniel Roślik (śr. 5,30), Adrian Roczon (śr. 5,26), 

Sebastian Kolbiarz (śr. 4,48), Jarosław Czubacki (śr. 4,22), Mateusz Kowalczyk (śr. 4,00), Sebastian 

Kocowski (śr. 4,00), Jakub Grzegorczyk (śr. 4,00. 

Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy w poczcie sztandarowym wielokrotnie reprezentowali 

ZSG: Mateusz Kowalczyk i Sebastian Roślik oraz wyróżnili się aktywnym uczestnictwem w życiu 

szkoły: Karol Kwiatkowski i Filip Roczon. 

Maturzystów pożegnali młodsi koledzy dziękując za wspólnie spędzone lata, natomiast 

przedstawiciele klas kończących  podziękowali dyrekcji i gronu pedagogicznemu za czas nauki  

i atmosferę życzliwości, która sprawiła, że czuli się tutaj tak jak w domu. 

Ostatnim akcentem uroczystości było spotkanie z wychowawcami, odebranie świadectw i pamiątkowe 

zdjęcie. 

 

 

 

Wolność, Naród, Ojczyzna 
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Szkolne obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się o godz. 11 w auli im. 

Jana Samsonowicza. Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy 1d pod kierunkiem Teresy 

Zgolińskiej.  

- Naród, który nie zna przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości – mówili uczniowie. – Czy 

prawdziwy Polak może nie znać historii swojego kraju? – pytali. Szkolna uroczystość była okazją do 

zatrzymania się na chwilę i rozważenia ważnych w historii Polski słów: Wolność, Naród, Ojczyzna. 

Wolność - to niezależność, swoboda, możliwość podejmowania własnych decyzji. Naród - to 

przodkowie i Polacy żyjący tu i teraz. „Ojczyzna moja - to ta ziemia droga, gdziem ujrzał słońce  

i gdziem poznał Boga.” Uczniowie przypomnieli też jak ważnym wydarzeniem w historii kraju było 

uchwalenie Konstytucji 3 Maja. 

- Konstytucja wprawdzie nie rozwiązywała wszystkich problemów narodu, ale dawała możliwość 

zmian w przyszłości. Była skowronkiem nadziei, że przyjdą lepsze czasy – mówił dyrektor ZSG 

Arkadiusz Marucha. 

Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja nazywamy świętem wolności i radości. Miejskie obchody 

tego święta rozpoczną się Mszą św. w parafii św. Marii Magdaleny. Następnie uczestnicy 

przemaszerują pod pomnik Tadeusza Kościuszki, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości. 

 

 

 

Miło nam poinformować, że dzięki funduszom pochodzącym z Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa, biblioteka Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej wzbogaci się o wiele 

nowości wydawniczych.  

Rządowe wsparcie wynosi 12.000 zł, wkład 

własny wynosi 3.000 zł oznacza to, że razem z 

otrzymaną dotacją mamy do wydania w 2019 

roku aż 15.000 zł na zakup nowych książek. 

Do koniecznych warunków realizacji programu 

należy m.in. zasięgnięcie opinii rady rodziców 

i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu 

książek. 

W celu umożliwienia wszystkim 

zainteresowanym: uczniom, rodzicom i 

nauczycielom włączenie się w konsultowanie 

zakupów nowych książek, prosimy o 

zgłaszanie propozycji tytułów książek, które 

mogłyby uzupełnić księgozbiór biblioteki. 

W bibliotece znajduje się specjalna skrzynka, 

do której można wrzucać swoje propozycje. 

Zapraszamy do wypełnienia jej Waszymi 

propozycjami. 

W ramach pozyskanych środków możemy kupić: 

 książki będące nowościami wydawniczymi; 

 nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych; 

 książki do słuchania – audiobooki; 

Otrzymaliśmy dotację na zakup książek z NPRC 

 
z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa! 
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 książki obrazkowe; 

 książki z powiększoną czcionką; 

 książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych. 

W ramach pozyskanych środków nie możemy kupić: 

 podręczników; 

 słowników, encyklopedii; 

 filmów; 

 gier komputerowych i planszowych. 

Ostateczna propozycja zakupu zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz tablicy przed 

biblioteką. Zgodnie z warunkami programu lista zostanie również przedstawiona do zaopiniowania 

przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

 

 

 

15 maja grupa uczniów z klasy 2m z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wzięła udział  

w warsztatach dotyczących autyzmu, prowadzonych w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym  

w Łęcznej. 

Neurologopeda Sylwia Szczygieł i psycholog Anna Warszawska przygotowały dla uczniów 

prezentację „Ty masz autyzm czasem, ja mam autyzm cały czas”, krótkie filmiki oraz specjalne 

ćwiczenia sensoryczne mające na celu wprowadzenie uczniów w świat osób z autyzmem. Chłopcy 

mając zawiązane oczy musieli m.in. rozpoznać określone zapachy, kształty przedmiotów, wyszukać 

wskazany przedmiot w mieszaninie innych. Wykonać nakładające się na siebie polecenia. Zakładając 

specjalne okulary mieli za zadanie odczytać tekst, połączyć kreską rysunek i wyciąć go. 

Autyzm jak dowiedzieli się chłopcy można określić jako całościowe zaburzenie rozwoju 

charakteryzujące się nieprawidłowym i, lub upośledzonym rozwojem, w którym występuje 

nieprawidłowe funkcjonowanie we wszystkich spośród trzech sfer: interakcjach społecznych, 

komunikacji oraz ograniczonym, powtarzającym się repertuarze zachowań. Dzieci ze spektrum 

autyzmu (w różnym nasileniu) mają trudności z odczytywaniem emocji, rozumieniem przyczyn 

emocji, myśli, intencji i zamiarów innych ludzi. 

Zajęcia ze specjalistami zajmującymi się dziećmi z autyzmem na co dzień, pozwoliły uczniom lepiej 

zrozumieć istotę samego problemu oraz osób nim dotkniętych. 

 

  

21 maja delegacja uczniów wraz z dyrektorem Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej Arkadiuszem 

Maruchą wzięła udział w uroczystych obchodach 70. Rocznicy Śmierci Zdzisława Brońskiego ps. 

„Uskok”. Uczniowie przybyli z pocztem sztandarowym oraz werblistą. 

„Ty masz autyzm czasem…” 
 
 

Obchody 70. Rocznicy Śmierci Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok" 
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W obchodach wzięło udział wielu gości, obecni byli parlamentarzyści, szefowie IPN w Lublinie  

i Warszawie, przedstawiciele władz szczebla wojewódzkiego i powiatowego, przedstawiciele szkół  

i instytucji. Także dzieci żołnierzy wyklętych, obecny był także przedstawiciel rodziny zmarłego kpt. 

Brońskiego. 

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 15.00 w Nowogrodzie, miejscu śmierci „Uskoka”. Po 

wystąpieniach okolicznościowych, apelu poległych i modlitwie, nastąpiło złożenie kwiatów  

i zapalenie zniczy. 

Na zakończenie uczestnicy uroczystości otrzymali wydaną przez IPN publikację Artura Piekarza pt. 

Zdzisław Broński „Zdzich, „Kryza”, „Uskok” 1912-1949 oraz płytę „Pamiętnik do słuchania. Uskok”. 

Na zakończenie goście zostali zaproszeni do przygotowanego  na miejscu poczęstunku – wojskowej 

grochówki. 

O godz. 16.00 w kościele pw. Św. Barbary w Łęcznej, sprawowana była zamówiona przez rodzinę 

Msza św. w intencji kapitana. Dalsze uroczystości odbywały się w Centrum Kultury w Łęcznej, gdzie 

odczytana została uchwała Rady Miasta Łęczna w sprawie nadania dla ronda imienia Zdzisława 

Brońskiego ps. "Uskok". Następnie uczestnicy obejrzeli filmu z archiwum IPN „Uskok” kapitan 

Zdzisław Broński 1912. Wykład okolicznościowy wygłosił dr Sławomir Poleszak pracownik IPN 

oddział w Lublinie, redaktor pamiętników „Uskoka”. Na zakończenie o swoim ojcu opowiadał Adam 

Broński, który na uroczystości obecny był z żoną, córką oraz wnukami. 

 

 

 

W słońcu i deszczu przyszło rozgrywać mecze młodym uczestnikom Pucharowej Środy – 

Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej. 22 maja na boiskach przy Zespole Szkół Górniczych  

w Łęcznej drużyny ze szkół podstawowych z Łęcznej, Dratowa i Milejowa zacięcie walczyły  

o zwycięstwo.  

Zwycięskie zespoły uczestniczące w rozgrywkach otrzymały pamiątkowe puchary z rąk wicestarosty 

Dawida Kosteckiego oraz dyrektora ZSG Arkadiusza Maruchy. 

„Piłkarska Środa” w ZSG 
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W ramach turnieju wyłoniony został „Król Strzelców”, tytuł ten zdobył Kuba Sowa ze Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Łęcznej. Zwycięska drużyna w nagrodę rozegrała mecz towarzyski z drugim 

składem Górnika Łęczna, który trenuje Jacek Fiedeń. 

Turniej zorganizowany został w ramach zadania publicznego Powiatu: Rozwój kultury fizycznej  

i sportu w Powiecie Łęczyńskim, organizowanie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny 

tryb życia wśród mieszkańców powiatu. Dzięki temu uczestnicy podczas imprezy sportowej 

zapewnione mieli napoje oraz batony energetyczne. 

Rozgrywki Pucharowej Środy umożliwiły spotkanie się młodzieży z różnych szkół z terenu Powiatu 

Łęczyńskiego podczas rywalizacji w piłce nożnej. Konfrontacja umiejętności gry w piłkę stanowiła 

dodatkowy trening dla młodych sportowców. Jak zauważył wicestarosta, cytując generała Andersa: im 

więcej potu w ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju. Warto więc wykorzystywać każdą okazję do 

podnoszenia swoich umiejętności. 

Wyniki turnieju: 

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej 

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej 

III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Milejowie 

IV miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dratowie 

Król Strzelców – Kuba Sowa ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej 

 

 

 

W czwartek 23 maja grupa uczniów z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wzięła udział w spotkaniu 

z powieściopisarką i dziennikarką Agatą Kołakowską . Spotkanie autorskie zorganizowała Miejsko-

Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej. 

Danuta Panas dyrektor M-GBP, powitała oraz przedstawiła Autorkę przybyłym na spotkanie 

czytelnikom. 

Spotkanie z Agatą Kołakowską 
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Pisarka opowiadała o swoich  książkach: „Pokrewne dusze”, „Pięć minut Raisy” „Wyrok na miłość”, 

„Niewypowiedziane słowa”, „Niechciana prawda”, „Kolejny rozdział”. Zapowiedziała na czerwiec 

najnowszą powieść – „Lista obecności”. 

 W swojej twórczości – mówiła - pragnę skonfrontować czytelnika z różnymi tematami a  

w szczególności z samym sobą. Pomysły czerpie z życia, każde doświadczenie filtruje a potem z dużą 

dozą fantazji i poczuciem humoru przelewa na papier. Jej powieści są przepełnione życiową 

mądrością, otwierają na drugiego człowieka, ukazują, że żyjemy w sieci wzajemnych powiązań. 

Każda książka skłania do refleksji.  

Agata Kołakowska zdradziła czytelnikom, że bardzo rzetelnie przygotowuje się do pracy. Nauczyła 

się tego na studiach dziennikarskich, gdzie zebrany materiał  musi być zgodny z prawdą i całkowicie 

przemyślany. 

Pochodzi z Wrocławia, tam również ukończyła dziennikarstwo i komunikację społeczną. 

Współpracowała z Polskim Radiem Wrocław, jednak zdała sobie sprawę, że dziennikarstwo za bardzo 

ją ogranicza, że to nie jest to, co chciałaby robić w życiu. Od zawsze jej pasją było pisanie, dlatego 

postanowiła, że zajmie się tym zawodowo. W swoim dorobku twórczym ma 12 powieści. 

Na zakończenie można było zakupić książki oraz uzyskać wpis Autorki, a także zrobić pamiątkowe 

zdjęcie. 

 

 

22 maja w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji odbyła się VII Gala podsumowująca 

edycję Projektu Certyfikacji Szkół „Szkoła Innowacji” i Konkursu „Lider Innowacji”. W gronie 32 

szkół, które w 2019 roku uhonorowane zostały Certyfikatem Szkoła Innowacji znalazły się trzy szkoły 

Powiatu Łęczyńskiego: Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach  

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

W tym ważnym dla naszej społeczności wydarzeniu wziął udział reprezentant ZSG, Henryk Harmasz 

Kierownik Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Od wielu lat organizatorem Konkursu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

Przedsięwzięciu patronują Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin oraz 

Kurator Oświaty w Lublinie. 

Głównym celem projektu jest wyróżnienie szkół, w których realizowane są nowatorskie pomysły, 

wspierana jest praktyczna edukacja i kreatywność uczniów, promuje się przedsiębiorczość, 

realizowana jest współpraca międzynarodowa oraz podejmowane są wszelkie niestandardowe  

i innowacyjne działania. 

 

 

 

ZSG otrzymał kolejny certyfikat „Szkoła Innowacji” 
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30 maja grupa młodzieży z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wzięła udział w spotkaniu ze znaną 

pisarką powieści dla młodzieży, Ewą Nowak. Okazało się, że na spotkanie przybyło tak wiele 

młodzieży, że z ledwością zmieścili się w niezbyt obszernej czytelni. 

Pisarka świetnie czuła się w grupie, do której kieruje swoje książki. Zapytała, czy ma opowiadać  

o książkach czy o tym, jak została pisarką? Młodzież zdecydowała, że życie może być równie ciekawe 

jak powieść, poprosili więc o historię życia i odkrywania literackiego talentu. Autorka niemal 50 

książek barwnie opowiadała swe perypetie życiowe, a przy tym wykorzystała czas, by przemycić 

wiele treści edukacyjnych jak np.  rozwijanie myślenia przez czytanie, zachowanie kultury osobistej,  

dążenie do osiągania celów, odkrywanie i rozwijanie talentów. I wiele innych kwestii, co w tak 

krótkim spotkaniu wydaje się nie lada talentem. 

Był również czas na pytania, młodzież miała ich wiele np. o to, skąd czerpie wzory bohaterów swoich 

powieści? Która powieść była dla niej najtrudniejsza, a która przyniosła najwięcej satysfakcji? Jak 

długo powstaje książka?  

Po zakończeniu spotkania z pisarką można było zakupić książkę oraz poprosić o wpis. A także zrobić 

pamiątkowe zdjęcie. Do biblioteki ZSG zakupiona została książka Michał Jakiśtam, jest to powieść  

o dojrzewaniu do samodzielności i o dokonywaniu właściwych wyborów. 

 

 

 

31 maja Starostwo Powiatowe w Łęcznej zorganizowało I Plenerowy Piknik „Radość dzieciom”. 

Święto związane z dniem dziecka połączone zostało z otwarciem nowych pomieszczeń Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej. Część pomieszczeń poradni mieścić się będzie na parterze 

budynku, co ułatwi rodzicom i dzieciom korzystanie z jej usług.  

Spotkanie z Ewą Nowak, pisarką 

Nieśli „Radość dzieciom” 
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W uroczystości otwarcia wzięły udział władze powiatu i miasta oraz przedstawiciele jednostek 

organizacyjnych i placówek oświatowych z terenu powiatu. Podczas uroczystości byli obecni także 

rodzice z dziećmi, korzystającymi z ośrodka. Po uroczystym otwarciu i przecięciu wstęgi można było 

obejrzeć nowe pomieszczenia, a następnie udać się przed budynki Starostwa Powiatowego, gdzie 

przygotowany został Piknik „Radość dzieciom”. 

W przygotowanie atrakcji włączyły się różne jednostki, także pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej. Na swoim stoisku zaoferowali dzieciom zagadki z nagrodami, obrazki z ukrytą 

rzeczywistością, a także logiczne łamigłówki. Chętnych na wszystkie propozycje przygotowane przez 

uczniów, nauczycieli bibliotekarzy i przyjaciół szkoły, nie brakowało. Podziękowania kierujemy do 

Pawła i Adama z kl. 2a, którzy włączyli się akcję i godnie w mundurach górniczych reprezentowali 

szkołę oraz do Roberta (tegorocznego praktykanta w ZSG) i Katarzyny, którzy wytrwali aż do 

zakończenia Pikniku tj. do godz. 15.00. Ich stoisko łamigłówek logicznych wzbogaciło ofertę 

rozrywkową szkoły i cieszyło się nieustającym zainteresowaniem. Wiele osób fotografowało się też w 

szkolnej „fotobudce”, a najmłodsi chętnie robili sobie zdjęcia w górniczym czako. 

 

 

19. czerwca zanim wszyscy udali się na upragnione wakacje najpierw spotkali się na Mszy św.  

a potem w szkole, by odebrać świadectwa i nagrody za całoroczną pracę. Nagród było 12, a świadectw 

z tzw. czerwonym paskiem aż 10.  

Nagrodę dla ucznia który osiągnął najwyższą średnią ufundowała firma PRG Linter S.A. i otrzymał ją 

Kacper Kociuba z kl. 3a za średnią 5, 24. Pozostałe nagrody ufundowała Rada Rodziców. Otrzymali 

je: Nikodem Szafran kl. 1d (5,06), Kamil Szymański kl. 1d (5,05), Paweł Bawolski kl. 1a (5,00), Piotr 

Mroczek kl. 2d (5,00), Mateusz Rudnicki kl. 2d (5,00), Robert Ośko kl. 3m (4,93), Mikołaj Nowicki 

kl. 2d (4,84), Krzysztof Siodłowski kl. 3a (4,82), Jakub Grobelny kl. 1d (4,75), Karol Kamiński kl. 1d 

(4,68), Jakub Wojciechowski kl. 2m (4,53). 

Uczniowie ze średnią 4,75 i powyżej otrzymali świadectwa z paskiem. 

Po części oficjalnej zabrzmiał znany utwór Elektrycznych Gitar "To już jest koniec"... I w tym 

radosnym nastroju uczniowie udali się do klas, by odebrać od wychowawców świadectwa i pożegnać 

się na czas wakacji z kolegami. 

 

 

1 sierpnia odbyły się łęczyńskie obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Organizatorem uroczystości był Powiat Łęczyński wspólnie z Urzędem Miasta.  

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019   

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 
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Uroczystości rozpoczęły się w kościele św. Barbary, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji 

powstańców, na którą przybyły władze miasta i powiatu, poczty sztandarowe podległych jednostek 

oraz mieszkańcy miasta, gminy i powiatu. W uroczystości wzięli udział także reprezentanci Policji, 

Wojsk Obrony Terytorialnej oraz grupa rekonstrukcyjna. 

Po Mszy św. obecni przemaszerowali na Plac Powstań Narodowych, gdzie miały miejsce dalsze 

uroczystości. Została zaciągnięta warta honorowa, odśpiewany hymn państwowy, po którym 

przemawiał Wicestarosta Michał Pelczarski oraz Burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski. 

W przygotowanie obchodów włączyli się także uczniowie ZSG, prowadząc konferansjerkę oraz Apel 

Poległych. Uroczystość zakończyła się modlitwą w intencji ofiar Powstania Warszawskiego oraz 

złożeniem wiązanek złożenie wiązanek i zapaleniem zniczy przy krzyżu.   

Wszyscy chcieli oddać cześć bohaterom i dać świadectwo o wartościach, które  łączą i które są wciąż 

aktualne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 sierpnia 2019 r.  ośmiu tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

otrzymało Przepustkę do pracy w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A. w Bogdance. Przepustki 

wręczył Prezes Zarządu Artur Wasil oraz Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i 

Społecznych Adam Partyka. 

W tym roku dzięki projektowi pracę w kopalni otrzymali: Adrian Roczon, Jakub Gregorczyk, Mateusz 

Kowalczyk, Sebastian Kocowski, Sebastian Kolbiarz, Jarosław Czubacki, Daniel Roślik, Karol 

Kwiatkowski. Od początku zatrudnienie w ramach projektu znalazło 32 absolwentów szkoły. 

 

Wiedza przepustką do pracy 


