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Nowy rok szkolny 2019/2020 uczniowie 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

rozpoczęli Mszą św. sprawowaną w parafii św. 

Barbary. Następnie w szkole wszystkich 

przybyłych powitał dyrektor ZSG Arkadiusz 

Marucha. 

Pamiętajcie, że wiedzy, którą nabędziecie w 

szkole nikt wam nie zabierze –mówił dyrektor. 

- Tylko od was zależy jak ją spożytkujecie. 

Mam nadzieję, że dla dobra waszego, waszych 

rodzin i naszego kraju. W imieniu Starosty Krzysztofa Niewiadomskiego, Sekretarz Powiatu Wioletta 

Wachewicz życzyła uczniom w rozpoczynającym się roku szkolnym samych sukcesów. 

Dyrektor dziękował wszystkim za zaangażowanie w życie szkoły, szczególnie tym, którzy w wakacje 

brali udział w uroczystościach lokalnych: w powiatowych obchodach wybuchu Powstania 

Warszawskiego i uroczystych obchodach 80. rocznicy  wybuchu II wojny światowej 

Nawiązując do tej rocznicy mówił: Musieliśmy przez długie lata walczyć o niepodległość, o byt 

państwowy, ale ta walka o dobro naszego kraju trwa nadal i wy ją realizujecie poprzez naukę i pracę. 

Na koniec życzył wszystkim dobrego roku szkolnego. 

Naukę w ZSG rozpocznie 132 uczniów klas pierwszych: powstały 3 klasy po gimnazjum i 2 po szkole 

podstawowej. Uczniowie kształcić się w będą zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik 

przeróbki kopalin stałych, technik elektryk i technik mechanik. 

 

 

W łęczyńskich obchodach poświęconych 

80. rocznicy wybuchu II wojny światowej 

wzięli udział uczniowie ZSG, włączając się 

w prowadzenie uroczystości. 

Obchody rozpoczęła Msza św. w kościele 

św. Barbary. Po niej uczestnicy przeszli na 

Placu Powstań Narodowych. Wartę 

honorowej przy krzyżu zaciągnęły Wojska 

Obrony Terytorialnej, a okolicznościowe 

przemówienia wygłosili: Wicestarosta 

Michał Pelczarski i Burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski. Modlitwę w intencji ofiar wojny 

poprowadził ks. prob. Andrzej Lupa, a Apel Poległych zaś odczytał uczeń ZSG. Uroczystość 
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zakończyło złożenie przez delegacje kwiatów pod krzyżem oraz zapalenie zniczy na grobie 

Nieznanego Żołnierza 1939 r. 

 

Dwudziestu elektryków i mechaników z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej przez dwa wakacyjne 

tygodnie uczyło się i odpoczywało w Hiszpanii w pięknej Walencji. Na staże zawodowe wyruszyli 5 

lipca, następna grupa na podobne staże jedzie do Malagi już 7 września. 

Uczniowie pracowali tam w zakładach przemysłowych. Elektrycy pracowali w hotelu, gdzie zakładali 

instalacje elektryczne, natomiast mechanicy wykonywali prace spawalnicze, banery reklamowe i inne 

prace dla zakładu. Opiekunami uczniów byli nauczyciele z ZSG: Edyta Król i Henryk Harmasz. 

Walencja to miasto z bogatym dziedzictwem kulturowym. Uczniowie mieli tam czas na praktyczną 

naukę zawodu, rekreację, ale i poznawanie miasta i okolic. Na początku odbyli z przewodnikiem 

wycieczkę po Walencji i jej miejscach zabytkowych. Byli także w Mieście Sztuki i Nauki. Wspaniałe 

obiekty zachwycały futurystyczną architekturą. Jeden z nich wybudowany został na wzór australijskiej 

opery w Sydney. W kompleksie mieści się też oceanarium z potężnym akwarium i delfinarium. Grupie 

udało się obejrzeć niezwykły pokaz delfinów. 

Odbyli także wycieczkę po Ogrodach Turii, jednych z piękniejszych i największych ogrodów 

europejskich. Odwiedziliśmy Biopark Valencja czyli ogród zoologiczy nowej generacji. Była też 

wycieczka poza miasto do Montanejos Thermal Villa. Tam znajdują się tereny kąpielowe, wspaniałe 

krajobrazy, wodospady, bardzo czysta woda. Odbyli również wyprawę do miasta Sagunto, którego 

historia sięga początków cywilizacji europejskiej. 

Staże zawodowe wszyscy odbywali niedaleko miejsca zakwaterowania. Grupa miała polską 

opiekunkę, dzięki czemu wszystko można było bardzo sprawnie ustalić. Chłopcy byli bardzo 

zadowoleni, traktowali wyjazd jak szkołę życia. Nowym doświadczeniem był dla nich przelot 

samolotem i w ogóle wyjazd za granicę. Cały wyjazd był darmowy, uczniowie pieniądze zabrali tylko 

na własne wydatki. 

Wyjazd pod nazwą "ZSG w Łęcznej na staż" realizowany jest w ramach projektu "Ponadnarodowa 

mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Za 

realizację programu odpowiada Marzena Szypulska, psycholog w ZSG. Dzięki uczestnictwu w tej 

formie kształcenia uczestnicy otrzymali certyfikat Europass-Mobility, certyfikat od partnera 

zagranicznego oraz referencje. 

 

 

 

 

2 IX 2019. Staże zawodowe w Hiszpanii 

7 IX 2019. W sobotę uczniowie ZSG wyruszyli na staże do Malagi 



 

W sobotę 7 września na staż w Hiszpanii wyruszyła kolejna grupa 20 elektryków i mechaników. 

Uczniowie oprócz odbywania staży zawodowych będą mieli okazję zwiedzić wspaniałe miasto 

Malaga, gdzie będą mieszkali. W czasie dwutygodniowego pobytu przewidzianych jest wiele atrakcji 

m.in.: zwiedzanie Katedry, Muzeum Picassa, XI-wiecznej twierdzy Alcazaba, Centrum Sztuki 

Współczesnej Museo Pompidou, a także Parque de Malaga. Zwiedzą X w. Giblarfaro castle i 

malownicze miasto Nerja.  

Koszty wyjazdu całkowicie pokrywa projekt "ZSG w Łęcznej na staż" realizowany w ramach projektu 

"Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego". Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

Na zakończenie uczniowie otrzymają certyfikat Europass-Mobility, certyfikat od partnera 

zagranicznego oraz referencje. Do Polski wrócą 21 września, ale obiecali, że wrażeniami będą dzielili 

się na FB szkoły już w trakcie wyjazdu. Trzymamy za słowo. 

 

 

 

 

6 września grupa uczniów ZSG wzięła udział w Narodowym Czytaniu w Miejsko-Gmninnej 

Bibliotece Publicznej w Łęcznej. Razem z młodzieżą w czytanie włączyła się także spotykająca się w 

bibliotece grupa e-Senior. 

Wszystkich powitała dyrektor biblioteki Danuta Panas, a ideę ogólnopolskiego czytania przedstawiła 

Joanna Wronisz. Młodzież z podziałem na role przeczytała "Katarynkę" Bolesława Prusa, a seniorzy 

nowelę "Dym" Marii Konopnickiej. 

Te dwie lektury wybrane zostały z pośród ośmiu nowel zaproponowanych w tym roku przez Parę 

Prezydencką: Osiem nowel na ośmiolecie Narodowego Czytania. Po przeczytaniu nowel uczniowie i 

seniorzy rozmawiali o tym, czy warto wracać do kanonu lektur szkolnych, sięgać po przeczytane już 

dawno książki? Na zakończenie wszyscy raczyli się herbatą i ciastkiem. Młodzież wyszła z 

zaproszeniem od seniorów na kolejne wspólne spotkanie. 

6 IX 2019. . Narodowe Czytanie w M-GBP w Łęcznej 



 

 

 

 

 

15 września reprezentanci ZSG w Łęcznej uczestniczyli w uroczystych obchodach gminno-

powiatowych dożynek. Szkoła przygotowała swoje stoisko i razem z innymi firmami i instytucjami 

reklamowała ofertę edukacyjną. Stoisko szkoły odwiedził Szymon Osieleniec, absolwent ZSG, który 

przez rok pracował w LW "Bogdanka", a obecnie pracuje dla wojewody lubelskiego Przemysława 

Czarnka. Podczas dożynek reprezentował wojewodę. Szkolne stoisko odwiedzili także inni goście. 

Podczas obchodów 20-lecia Powiatu Łęczyńskiego wręczono Złote Gryfy oraz inne nagrody. Dyrektor 

szkoły wraz z uczniami odebrał z rąk włodarzy miasta dyplom i puchar za zajęcie I miejsca w I 

Dożynkowym Turnieju Piłki Nożnej Szkół Ponadpodstawowych. 

 

 

 

 

 

W 80-rocznicę wybuchu II wojny światowej w całym kraju odbywają się okolicznościowe 

uroczystości, przedstawienia, koncerty i konferencje. Starostwo Powiatowe w Łęcznej wspólnie z 

Lubelskim Odziałem Instytutu Pamięci Narodowej zaprosiło 17 września uczniów, ale też wszystkich 

zainteresowanych na wykład „A więc wojna… Wrzesień 1939”. 

Katarzyna Syska, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Lublinie 

przeprowadziła wykład o kulisach wojny, kampanii wrześniowej, bohaterach tego czasu. Przybliżyła 

lokalne wydarzenia czasu wojny jak np. łęczyńska bitwa o most lubelski. 

W trochę innej lekcji historii wzięło udział także 15. uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Na zakończenie uczestnicy dostali za zadanie rozszyfrowanie utajonej wiadomości. Były nim słowa 

15 IX 2019. ZSG na Dożynkach Gminno-Powiatowych 

17 IX 2019. Konferencja w 80. rocznicę II wojny światowej 



Adolfa Hitlera: Nasza siła bierze się z naszej szybkości i brutalności. Oszczędzenie Polski jest 

wykluczone. Do Ataku! Ci, którzy najszybciej rozwiązali szyfr otrzymali w nagrodę pamiątkowe 

gadżety z logiem IPN. 

Prowadząca zachęcała młodzież by interesowała się historią swojego kraju i losami bohaterów. 

Zachęcała do sięgnięcia do książek pokazujących prawdę o tamtym czasie i ludziach. 

Lekcja historii z wykorzystaniem technik multimedialnych spodobała się uczniom. Dzięki temu mieli 

okazję wysłuchać słynnego zdania z przemówienia Józefa Becka, wygłoszonego w 5 maja 1939 r. w 

Sejmie RP, które jak uważano, zaważyło o wypowiedzeniu wojny Polsce: 

Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata ma swoją 

cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko 

rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenną. Tą rzeczą jest honor. 

 

 
 

 

19 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej 20 uczniów szkół powiatowych otrzymało 

stypendia za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce. Sześciu spośród nagrodzonych to uczniowie 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Dyplomy gratulacyjne dla rodziców oraz nagrody dla uczniów wręczał wicestarosta Michał 

Pelczarski. Stypendia przyznawane są za średnią powyżej 5,00 i wynoszą 200 zł. Otrzymali je: 

1. Kacper Kociuba, kl. 4a – średnia 5,24 

2. Nikodem Szafran, kl. 2d – średnia 5,06 

3. Kamil Szymański, kl. 2d – średnia 5,05 

4. Paweł Bawolski, kl. 2a – średnia 5,00 

5. Piotr Mroczek, kl. 3d – średnia 5,00 

6. Mateusz Rudnicki, kl. 3d – średnia 5,00 

  

  

 

20 września w 80. rocznicę bitwy o most lubelski w Łęcznej 

odbyła się uroczystość upamiętniająca to wydarzenie. Na 

zaproszenie Burmistrza Łęcznej Leszka Włodarskiego w 

obchodach udział wzięli przedstawiciele władz 

samorządowych, instytucji, organizacji, zakładów pracy, szkół 

i przedszkoli. Uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w 

19 IX 2019. Najlepsi uczniowie otrzymali stypendia 

20 IX 2019. 80. rocznica bitwy o most lubelski w Łęcznej 



Łęcznej Jakub Kwapisz  i Kacper Sagan 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 przedstawił krótki rys historyczny tragicznych wydarzeń września 1939 roku. 

Przywołał pamięć Łęczyńskich bohaterów. Podziękował wszystkim zebranym za wieloletnie  

zaangażowanie w uczczenie tej rocznicy. Następnie głos zabrał wicestarosta łęczyński Michał 

Pelczarski. Podziękował uczestnikom uroczystości za przybycie i pamięć o tych znanych i nieznanych 

lokalnych bohaterach II wojny światowej. 

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 Łukasz Wręga przedstawiciel społeczności uczniowskiej. 

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. 

 

 

 

19 września Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej z dumą zaprezentował zmodernizowane warsztaty 

szkolne na Pasterniku. Wartość zakupionych maszyn oraz zadań związanych z realizacją projektu 

modernizacji infrastruktury kształcenia zawodowego dla ZSG wyniosła ok. 1 mln 341 tys. zł.  

W uroczystości otwarcia uczestniczyły władze kopalni, spółek górniczych, władze miasta i powiatu 

łęczyńskiego i zaprzyjaźnionych instytucji. Symbolicznego otwarcia warsztatów przez przecięcie 

wstęgi dokonali: Michał Pelczarski wicestarosta, Adam Partyka z-ca prezesa zarządu LW "Bogdanka" 

i dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha. 

Podniosłego nastroju chwili dopełniła orkiestra górnicza, której przewodził kapelmistrz Roman 

Kurzępa. Niemal połowę składu orkiestry stanowią absolwenci ZSG, również tamburmajor to 

absolwent szkoły. Paweł Kowalik tego dnia bronił pracy magisterskiej na AGH w Krakowie. – Paweł, 

wszyscy trzymamy za ciebie kciuki - mówił dyrektor szkoły Arkadiusz Marucha. 

Dyrektor dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania warsztatów: kopalni, spółkom 

kopalnianym, władzom powiatu, a także pracownikom szkoły, bez których, budynek przypominający 

19 IX 2019. Ponad milion na szkołę górniczą w Łęcznej 



początkowo zdewastowany pustostan w niedługim czasie zaczął służyć uniom jako miejsce nauki 

zawodu dla górników. 

Wewnątrz goście podziwiali nowoczesne urządzenia oraz uczniów kształcących się w zawodzie 

mechanika i elektryka, którzy prezentowali możliwości maszyn przeznaczonych do nauki.  

Henryk Harmasz, kierownik kształcenia praktycznego, nauczyciel przedmiotów górniczych w ZSG, 

opowiedział gościom o początkach budowy warsztatów oraz obecnym stanie wyposażenia części 

górniczej. Przyszli górnicy zaprezentowali zabudowanie stojaka natychmiast podporowego Valen. 

Goście z podziwem oglądali nowe maszyny i urządzenia, o których opowiadał nauczyciel Bendeykt 

Porębski: tokarkę z cyfrowym wyświetlaczem 3D, tokarkę CNC, numeryczną przecinarka plazmowa 

CNC, frezarkę 1212V. Zaprezentowano także kamerę termowizyjną, a o zaletach jej zastosowania w 

zakładach produkcyjnych i ale też i w domach, opowiadał Paweł Duda, nauczyciel przedmiotów 

zawodowych. 

Dyrektor poprosił gości o uruchomienie numerycznej wycinarki plazmowej CNC, która  miała wyciąć 

tablicę upamiętniającą uroczyste otwarcie warsztatów. Do zadania zgłosił się ksiądz proboszcz 

Andrzej Lupa, która poświęcił też nowo otwarty budynek warsztatów. 

Każdą z zakupionych maszyn obsługiwali uczniowie demonstrując zaproszonym gościom możliwości 

najnowocześniejszego na rynku sprzętu. Uruchomiono także maszynę CNC, wykonaną w pracowni 

mechanicznej ZSG przez Benedykta Porębskiego. 

Uczestnicy uroczystości otrzymali pamiątkowe gadżety tj. godło górnicze wydrukowane przez 

zakupioną w ramach projektu drukarkę 3D. 

Realizację projektu z ramienia starostwa prowadziła Anna Giszczak, inspektor ds. inwestycji i 

rozwoju powiatu, natomiast z ramienia szkoły Marzena Szypulska, psycholog. 

Ostatnim akcentem uroczystości było przykręcenie wyciętej przez nowe urządzenia pamiątkowej 

tablicy. Przykręcali ją: Adam Partyka z-ca prezesa zarządu LW "Bogdanka", Leszek Włodarski 

burmistrz Łęcznej, Anna Giszczak, inspektor ds. inwestycji i rozwoju powiatu i Andrzej Fedurek 

dyrektor ds. technicznych PRG Linter S.A. 

Projekt został zrealizowany w ramach Działania 13.6. Infrastruktura Kształcenia zawodowego i 

ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020, pod nazwą: „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”. 

 

 

 

24 września w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbył się wykład dotyczący bezpieczeństwa 

ruchu drogowego pod hasłem „Godzina dla życia”.  

24 IX 2019. „Godzina dla życia” 



Dyrektor Arkadiusz Marucha przedstawił gości: Jakuba Drzewieckiego, moderatora spotkania z 

ramienia Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna oraz Szymona Kwiatkowskiego, ratownika 

medycznego z Warszawy, który poprowadził wykład. – Dla nas te zagadnienia są bardzo ważne także 

i z tego powodu, że bezpieczeństwo jest dla szkoły górniczej priorytetem – mówił dyrektor - Chodzi 

nie tylko o bezpieczeństwo w kopalni, ale i w drodze do pracy i z pracy. Będąc użytkownikami dróg 

jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za innych. Nasze spotkanie wpisuje się w działania 

profilaktyczno-wychowawcze szkoły.  

Na spotkaniu obecny był także Cyprian Jaruga, przedstawiciel „Bogdanki”, która patronuje akcji  

„Godzina dla życia”. 

Celem spotkania była edukacja kierowców i użytkowników dróg w zakresie zwiększenie ich 

świadomości i zwrócenia uwagi na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. 

Młodzież dowiedziała się m.in. jakie zagrożenia niesie z sobą korzystanie podczas jazdy z telefonu 

komórkowego, zobaczyła ile podczas zderzenia ważą przedmioty przewożone w samochodzie, 

dowiedzą się jak należy udzielić pierwszej pomocy a najważniejsze to, uświadomiła sobie, że 

bezpieczeństwo na drogach zależy w dużej mierze od nich samych. 

Projekt „Godzina dla życia” to cykl wykładów zorganizowanych przez Stowarzyszenie Bezpieczna 

Lubelszczyzna i wspierany przez: Lubelski Węgiel „Bogdanka”, wojewódzkie ośrodki ruchu 

drogowego, Radio Lublin i TVP Lublin. 

 

 

 
 

 

25 września w siedzibie Zarządu LW „Bogdanka” S.A. rozdane rozdanych zostało 40 stypendiów 

naukowych dla uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce przedmiotów zawodowych o 

profilu techniczno-górniczym. 

Stypendia przypadły: 28 uczniom z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, 11 uczniom z Zespołu 

Szkół w Ostrowie Lubelskim i jednemu uczniowi z Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych 

w Chełmie. 

Stypendia są przyznawane od 2017 r. kiedy to Bogdanka nawiązała współpracę ze szkołami 

górniczymi w Łęcznej i Ostrowie Lubelskim. Stypendium w wysokości 1000 zł na wypłacane jest po 

ukończeniu każdego semestru szkolnego. W czerwcu 2019 r. do projektu stypendialnego dołączył 

również Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. Ks. Stanisława Staszica w Chełmie. 

 

   

 

25 IX 2019. 

 

. 

Stypendia Bogdanki rozdane 

26 IX 2019. Odwiedziła nas telewizja 



W czwartek 26 września do Zespołu Szkół 

Górniczych przyjechała TVP Lublin. Redaktor 

Dorota Choma rozmawiała z Szymonem 

Zakrzewskim stypendystą i finalistą IX Olimpiady 

Wiedzy Górniczej o Złotą Lampkę  oraz Dyrektorem 

ZSG Arkadiuszem Maruchą. Przyjazd telewizji był 

związany z dwoma wydarzeniami, które miały 

miejsce w ostatnim czasie. Dzień wcześniej w 

siedzibie Zarządu LW „Bogdanka” S.A. rozdane 

zostały stypendia  naukowe dla uczniów, którzy 

osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce z 

przedmiotów zawodowych o profilu techniczno-

górniczym, a 19 września odbyło się uroczyste otwarcie szkolnych warsztatów na Pasterniku. Po 

spotkaniu z dyrektorem i stypendystą w szkole, ekipa telewizyjna udała się sfilmować szkolne 

warsztaty. Relację z tego wydarzenia będzie można obejrzeć w dzisiejszej Panoramie Lubelskiej. 

 

 
 

 

26 września maturzyści z naszej szkoły wzięli udział w Salonie Maturzystów zorganizowanym na 

najstarszej lubelskiej uczelni, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 

27 uczniów odwiedziło stoiska akademickie największych uczelni lubelskich i krajowych, które 

rozstawiły swe stoiska w Collegium Jana Pawła II: UMCS, KUL, Uniwersytet Przyrodniczy, 

Uniwersytet Medyczny, Politechnika Lubelska, były tam także przedstawiciele UAM z Poznania, 

Politechniki Warszawskiej, Lotniczej Akademii Wojskowej z Dęblina. 

Podczas inauguracji Lubelskiego Salonu Maturzystów rektor KUL powitał bardzo licznie przybyłą 

młodzież, zachęcał do rozmów z wystawcami i oczywiście wysłuchania wskazówek egzaminatorów 

OKE. Uczniowie wzięli udział w trzech wykładach: z języka polskiego, matematyki i fizyki. O tym 

jak osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym z języka obcego? – wyjaśniała Anna Staroń, o tym, że 

na egzaminie z matematyki można liczyć tylko na siebie – mówił Piotr Ludwikowski, Kierownik 

Pracowni Matur OKE w Krakowie. O tym jak wyruszyć z fizyką na studia, mówił Jan Sawicki - 

ekspert OKE w Krakowie. 

Matura to przepustka na studia, dlatego tak ważne jest by przygotować się do niego jak najlepiej, 

miejmy nadzieję, że dzięki wskazówkom ekspertów będzie to możliwe. 

 

 

 

 

 

26 IX 2019. Uczniowie na Salonie Maturzystów 

30 IX 2019. Dzień faceta niech się święci! 



Życzymy Wam samych radości, szczęścia w 

miłości, jak najmniej złości. 

Złe poranki niech Was mijają, a wszelkie 

troski precz odpływają. 

Każdemu książki dziś polecamy, bo pewnie 

wiecie, 

Że tam przygody największe w świecie. 

Torcik niebieski kryje słodkości, 

na marzycielskie Wasze skłonności. 

 

 

 

 

25 września grupa 28 uczniów z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wyruszyła na wycieczkę do 

Zakopanego. Pogoda dopisywała im wyjątkowo, humory również. Wszyscy wrócili zadowoleni i 

przekonani, że to nie ostatni w tym roku szkolnym tak atrakcyjny wyjazd. 

Pierwszego dnia po przyjeździe pojechali do sanktuarium na Krzeptówkach, następnego dnia 

wyruszyli na Słowację, by zwiedzić Bielańską Jaskinię i pochodzić po słowackich Tatrach. Po tej 

wyprawie wyruszyli do Aquaparku w Zakopanem, gdzie spędzili sporo czasu regenerując siły, już po 

obiadokolacji znaleźli jeszcze czas i ochotę, by rozegrać turniej w bilarda. 

W piątek wyruszyli do Morskiego Oka, „niemal przebiegli”, tę niemal spacerową trasę, najpóźniej 

dotarli wuefiści, którzy tłumaczyli, że „delektowali się pięknem gór”. Tego dnia obiad spożywali w 

fantastycznej, jak zapewniali, pizzerii „Czikago” w Zakopanem. Najlepsza to zdaniem opiekunów 

Adama Mateja i Piotra Gałata: „Sałt Karolajn”, ale godne polecenia są też „Masecziuset” i „Kentaki”. 

Wieczorem znowu stanęli do turnieju bilarda, zwycięzcami ponownie okazali się wuefiści, jak 

twierdzili: „Nie mogło być inaczej”. 

W sobotę pojechali na Krupówki spojrzeć na Gubałówkę i Giewont, jak wszędzie smartfony poszły w 

ruch. Na dole na targu zrobili jeszcze ostatnie zakupy: oscypki oraz zakopiańskie pamiątki. Naturalnie 

wszyscy zamierzają tam jeszcze wrócić. 

 

 

 

 

 

25 IX 2019. Zakopane, Zakopane, słońce, góry i górale 

4 X 2019. XIV Forum Trzeźwości 



 

4 października uczniowie kl. 2m w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej wzięli udział w XIV Forum 

Trzeźwości "Wdzięczni za trzeźwość" zorganizowanym przez RCT "Maksymilian" w Łęcznej.  

 

W forum uczestniczyły także dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 

Podgłębokiem oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej. Uczniowie Szkoły Podstawowej 

przygotowali przejmujący spektakl "Odnaleźć siebie", wysłuchali historii życia wychowanki MOW w 

Podgłebokiem oraz spotu kampanii "KOPIUJ-WKLEJ. Pokaż mi ten lepszy świat". Wszyscy 

wysłuchali także prelekcji o tym, jak wygląda życie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym. 

 

 

 

4 października 2019 r. Powiat Łęczyński świętował 20 rocznicę powstania. W jubileuszu organu 

prowadzącego Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej wziął udział dyrektor szkoły Arkadiusz Marucha.  

Podczas święta szczególnym momentem było złożenie do kapsuły czasu pamiątek przyniesionych 

przez osoby reprezentujące poszczególne jednostki powiatowe. Dyrektor ZSG włożył do kapsuły bryłę 

węgla z logiem szkoły, symbolizującą charakter kształcenia placówki. Wszyscy też mieli możliwość 

zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotoramce z hashtagiem #tworzę powiat. Karta ze zdjęciami także 

została umieszczona w kapsule. Skrzynia zostanie otwarta za 30 lat to znaczy w 50 rocznicę powstania 

Powiatu.  

Osoby zasłużone dla powstania powiatu oraz przedstawiciele jednostek powiatowych zasadzili swoje 

drzewa w specjalnej alei. Jedno z nich zasadzone zostało przez dyrektorów szkół powiatowych. 

 

 

4 X 2019. 20-lecie Powiatu Łęczyńskiego 

11 X 2019. Dzień Edukacji Narodowej 



 

11 października w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły 

świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Wśród gości obecna była Sekretarz Powiatu Wioletta 

Wachewicz i przewodnicząca Rady Rodziców pani Justyna Karaś. 

Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha złożył wszystkim pracownikom szkoły wyrazy uznania, szacunku i 

wdzięczności, dziękując za dotychczasową pracę. – „Szkoła jest miejscem, gdzie odkrywane są 

zdolności i dzięki pracy nauczycieli są one odpowiednio kształtowane. To wyjątkowe święto 

przypomina o szczególnym posłannictwie Tych, którzy te działania urzeczywistniają swoją codzienną 

pracą. Wszak misją szkoły jest pomaganie wszystkim młodym ludziom w rozwijaniu ich talentów, 

pasji, możliwości i zainteresowań.” – mówił. 

Życzenia i gratulacje złożyły też Panie Wioletta Wachewicz i Justyna Karaś. 

Uroczysty apel był okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych pracowników nagrodą dyrektora. 

Nagrody otrzymali: Michał Węcławik, Katarzyna Lutruk, Iwona Czech, Janina Sobala, Marzena 

Olędzka, Krystyna Jońska, Ilona Głowniak. 

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

pokazującą w co musi być wyposażony nauczyciel a także muzyczny upominek – piosenkę „Sorka by 

tak chciała”, której słowa do znanego hitu „Ona by tak chciała” napisali uczniowie. Wszyscy 

pracownicy szkoły otrzymali w podziękowaniu czerwone róże. 

Miłym i smacznym prezentem od Rady Rodziców był wspaniały tort. 

 

 

 
 

18 X 2019. Uczniowie na wystawie żywych grzybów 



 

18 października uczniowie kl. 2m obejrzeli wystawę grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących, 

przygotowaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Pani klasyfikator grzybów 

oprowadziła uczniów po wystawie i wyjaśniała jak odróżnić grzyby jadalne od ich trujących i 

niejadalnych odpowiedników np. jak rozróżnić prawdziwka od goryczaka żółciowego zwanego 

szatanem czy kanię od muchomora sromotnikowego. Młodzież obejrzała także film edukacyjny o tym, 

jak przygotować się na grzybobranie.  

Z wycieczki warto zapamiętać, że: 

- na grzyby najlepiej wybierać się wczesnym rankiem 

- zbierać je do przewiewnych koszy 

- nie zbierać  zbyt młodych grzybów, gdyż nie mają wykształconych wszystkich cech odróżniających 

je od grzybów trujących 

- nie niszczyć grzybni 

- nie należy zbierać zbyt starych grzybów, gdyż pozostawione w lesie rozsieją zarodniki 

- zbierać tylko zdrowe grzyby 

Celem wycieczki było poszerzenie wiedzy uczniów o grzybach, sposobach ich rozróżniania, 

bezpiecznego zbierania i spożywania. Jeśli ktoś, kto zebrał grzyby ma wątpliwości co do ich 

przydatności do spożycia zawsze może skonsultować się z Sanepidem. Wtedy ta pewność będzie  100 

procentowa. 

 

 

 

 

18 października w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyły się zawody I stopnia 46 Olimpiady 

Wiedzy Technicznej. Do olimpiady przystąpiło 20 uczniów z klas trzecich i czwartych elektrycznych i 

mechanicznych.  

Zawody w tym roku odbywały się w nowej formule, na platformie internetowej owt-46.enot.pl. 

Zadania konkursowe przeznaczone były dla dwóch grup tematycznych: mechaniczno-budowlanej i 

elektryczno-elektronicznej. Wszyscy otrzymali  zestaw 15 pytań testowych, czas na ich rozwiązanie 

wynosił  90 minut. Żeby zakwalifikować się do zawodów II stopnia trzeba podać minimum 50 proc. 

plus 1 punkt. 

Uczniowie musieli zmierzyć się z trudnymi pytaniami sprawdzającymi umiejętność logicznego 

myślenia, znajomości matematyki, fizyki oraz przedmiotów zawodowych. Wyniki olimpiady poznamy 

za ok. 2 tygodnie. 

W Komisji Szkolnej zasiedli Sylwia Osoba - przewodnicząca, Grzegorz Mazur i Benedykt Porębski, 

nauczyciele przedmiotów zawodowych. 

18 X 2019. 46 edycja Olimpiady Wiedzy technicznej  



Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Naczelna Organizacja Techniczna. Patronat 

honorowy nad olimpiadą objął Minister Edukacji Narodowej. Celem olimpiady jest m.in.: stwarzanie 

młodzieży możliwości współzawodnictwa, budzenie i rozwijanie zainteresowania techniką, rozwijanie 

predyspozycji technicznych, rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz 

kształtowanie postaw społecznych uczniów. 

 

 

 

 

W niedzielę 20 października ulicami Łęcznej przeszedł Marsz Różowej Wstążki zorganizowany przez 

Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”. Wiele osób wzięło udział we mszy św., marszu oraz spotkaniu 

informacyjno - edukacyjnym zorganizowanym w Centrum Kultury. 

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej ma też swój udział w organizacji tego ważnego marszu. Jednym z 

punktów programu Marszu był skecz „Przychodzi baba do lekarza…”, który przygotowali uczniowie z 

grupy teatralnej Liberum veto, pod kierunkiem dr Marzeny Golan, nauczycielki języka polskiego w 

ZSG. Pani Marzena odczytała też fragment powstającej obecnie książki, którą pisze w oparciu  

rozmowy z jedną z Amazonek. Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha gratulował Stowarzyszeniu Kobiet 

„Amazonki” tak ważnej i udanej inicjatywy, uświadamiającej społeczeństwu potrzebę profilaktyki. Od 

organizatorek dyrektor otrzymał podziękowania za udział szkoły w uświetnieniu Marszu Różowej 

Wstążki. 

 

 

 

W piątek 25 października uczniowie Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej odwiedzili mogiły lokalnych 

bohaterów na cmentarzu parafialnym. Zapalili znicze 

na grobie powstańców styczniowych, grobie 

nieznanego żołnierza z II wojny światowej oraz przy 

pomniku ofiar katyńskich i katastrofy smoleńskiej. 

Chwilą modlitwy i zadumy uczcili pamięć poległych.  

Ostatni tydzień przed 1 listopada to czas, w którym 

wspominamy bliskich zmarłych, pamiętamy również 

o tych, którzy zapisali się w historii ogólnonarodowej i lokalnej. W tym roku kiedy obchodzimy 80. 

rocznicę wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w sposób 

szczególny uwrażliwiamy młodzież na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach związanych z 

historią danego miejsca i społeczności. 

 

20 X 2019. ZSG wsparła Marsz Różowej Wstążki 

25 X 2019. #SzkołaPamięta 

 

28 X 2019. „O Złotą Lampkę” 



 

 

28 października w Zespole Szkół Górniczych odbył się szkolny etap X Olimpiady Wiedzy Górniczej 

„O Złotą Lampkę”. 

Do testu przystąpiło 9 chętnych uczniów z klas 2a, 3a, 4a. Do reprezentacji szkoły w czasie etapu 

ogólnopolskiego zakwalifikowali się: Paweł Bawolski z kl. 2a, Szymon Zakrzewski z kl. 4a, 

 rezerwowym drużyny został Jakub Szpitun z kl. IVa. 

Test zawierał 50 pytań a czasu na ich rozwiązanie było 50 minut. Drugi etap olimpiady odbędzie się 

10 grudnia w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku. 

Konkurs przeprowadziła Janina Sobala, nauczyciel przedmiotów zawodowych. 

Zwycięzcom gratulujemy! 

 

 

29 października w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej odbyło 

się spotkanie z pisarzem, 

górnikiem, byłym sztygarem 

kopalni „Bogdanka”, 

Stanisławem Luchowskim.  

Pisarza powitał dyrektor ZSG 

Arkadiusz Marucha, podkreślał, 

że w życiu każdego człowieka 

ważne są pasje, pasją Stanisława 

Luchowskiego stała się 

literatura, przede wszystkim 

górnicza. Na spotkaniu 

autorskim gościł także poeta 

Rafał Kasprzyk, pracownik kopalni „Bogdanka”, autor tomiku „Interakcje (czyli życie oparte na 

węglu)”. Pan Kasprzyk spotka się z młodzieżą tej szkoły w grudniu. 

- Dziękuję za zaproszenie i możliwość spotkania z młodzieżą, dla mnie młodzież zawsze była ważna – 

mówił pisarz. – Pamiętam czasy, kiedy sam byłem młody, jakie miałem nadzieje, oczekiwania, życzę 

wam, żebyście po latach byli zadowoleni, że poszliście właściwą drogą. Jesteście w dobrym miejscu, 

dobrym czasie, teraz tylko od was zależy jak ten czas wykorzystacie. 

29 X 2019. Spotkanie z pisarzem Stanisławem Luchowskim 



- Moi drodzy czuję się tutaj jak u siebie, bo tutaj rozpoczynałem życie zawodowe. Jak przyjechałem 

do Łęcznej to liczyła ona zaledwie 2,5 tys. mieszkańców. Były cztery bloki mieszkalne, jeden hotel, w 

budowie stołówka i budowa kilku następnych bloków. Zamieszkałem przy ulicy Górniczej i przez 

następne 12 lat tam mieszkałem – mówił pisarz,  opowiadając o Łęcznej, pracy w kopalni „Bogdanka” 

i o książkach, które zrodziły się z potrzeby utrwalenia dobrze poznanego świata. 

Młodzież wsłuchała się w ciekawostki związane z rozwijającą się w latach 70-tych Łęczną, radości, 

ale i tragedia związane z budową kopalni. Pisarz opowiadał też o kolejnych książkach, które stały się 

pasją i misją pokazania pracy górniczej, nie tylko w kopalni węgla kamiennego. 

Młodzież nagrodziła ciekawą opowieść o Łęcznej i górniczym etosie wielkimi brawami. 

 

 

 

31 października trójka uczniów Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej wzięła udział w etapie gminnym 

23. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „Pamiętajcie o 

ogrodach”. 

Julia Budka z kl. 1 mg recytowała wiersz Leopolda Staffa 

„Ogród przedziwny”, Damian Spondar z kl. 1m recytował 

wiersz Heleny Szymko „W moim ogrodzie”, a Piotr 

Mroczek z kl. 3d zaprezentował wiersz Bolesława Leśmiana „W moim ogrodzie”. 

Recytatorów oceniało Jury w składzie: Agnieszka Kot, Aneta Resztak-Fedurek, Tomasz 

Gładosz. Kolejny, powiatowy etap odbędzie się 14 listopada. Niestety naszym uczestnikom 

nie udało się zakwalifikować dalej, za to od pana Tomasza Gładosza otrzymali propozycję 

dołączenia do teatru działającego w Centrum Kultury. 

 

 

Uroczysty apel z okazji 101. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości 

przygotowany przez młodzież, 

zgromadził społeczność uczniowską i 

grono pedagogiczne Zespołu Szkół 

Górniczych. Zgodnie z przyjętą tradycją 

o godz. 11.11 uczniowie i pracownicy 

szkoły zaśpiewali cztery zwrotki hymnu 

narodowego. 

Dyrektor szkoły Arkadiusz Marucha w 

swoim przemówieniu rozważał, czym 

jest niepodległość i wolność, jak można 

ją stracić wdając się w spory i waśnie. 

Wyraził nadzieję, że dzisiejsze pokolenie 

nigdy nie będzie musiało walczyć o 

niepodległość. 

Po przemówieniu młodzież zaprosiła wszystkich na szczególną lekcję historii. Był nią 

krótkometrażowy film animowany w reżyserii Tomasza Bagińskiego ”Animowana historia Polski”, 

przedstawiający wybrane fakty z historii Polski. 

31 X 2019. „Pamiętajcie o ogrodach” 

8 XI 2019. Obchody Narodowego Święta Niepodległości 



Na zakończenie patriotycznego apelu uczniowie i pracownicy szkoły zostali zaproszeni do udziału w 

powiatowych obchodach święta. 

Szkolną uroczystość uczniowie przygotowali pod kierunkiem Sylwii Pieczonki i Leszka 

Kolanowskiego. 

 

 

W niedzielę 10 listopada uczniowie naszej szkoły włączyli 

się w akcję pomocy dla chorej na nowotwór Mariki 

Dąbrowskiej.  

Pani Marika jest 34-letnią matką wychowującą dwóch 

synów, akcja mam pomóc w zakupie leku ratującego jej 

życie. Zbiórka zorganizowana została przez Młodzieżowy 

Wolontariat MOPS oraz Łęczyńskie Amazonki. 

Uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

kwestowali przy kościele pw. św. Jan Chrzciciela w 

Łańcuchowe. 

Niedzielna akcja prowadzona w parafii św. Barbary w 

Łęcznej i  parafii św. Jana Chrzciciela w Łańcuchowe 

pozwoliła zgromadzić kwotę 16 132 zł. 

 

 

 
 

1 listopada delegacja Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej, uczniowie i 

dyrekcja, wzięła udział w powiatowych 

obchodach Narodowego Święta 

Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się 

mszą św. sprawowaną w intencji Ojczyzny 

w parafii św. Barbary w Łęcznej. 

Następnie wszyscy uczestnicy przeszli w 

pochodzie prowadzonym przez orkiestrę 

górniczą na Plac Powstań Narodowych, 

gdzie okolicznościowe przemówienia 

wygłosili Wicestarosta Powiatu 

Łęczyńskiego Michał Pelczarski i Burmistrz 

Łęcznej. Odczytany został Apel Poległych a 

modlitwę za zmarłych zmówił Proboszcz 

parafii św. Barbary w Łęcznej ks. Andrzej Lupa. Następnie delegacje szkół i zakładów pracy złożyły 

wiązanki i zapaliły znicze pod krzyżem i na mogiłach bohaterów walki o wolność. 

Część artystyczną tego dnia przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, a 

orkiestra górnicza tradycyjnie przygotowała wiązankę pieśni patriotycznych. 

 

 

 

10 XI 2019. Zbiórka na lek ratujący życie 

1 XI 2019. Narodowe Święto Niepodległości 

8 XI 2019. Nasi wśród zwycięzców I Powiatowego Dyktanda 



 

8 listopada w Milejowie odbyło się I Powiatowe Dyktando im. prof. Walerego Pisarka. Wzięło w nim 

udział 80 osób. Autorem dyktanda był ks. prof. Wiesław Przyczyna – członek Rady Języka Polskiego, 

który dołożył wszelkich starań aby opracować dyktando, będące wyzwaniem dla jego uczestników. 

Wśród laureatów znaleźli się nasi uczniowie i pracownicy. 

Z Zespołu Szkół Górniczych do dyktanda przystąpili: 

1) uczniowie: Ernest Michałek, Piotr Mroczek, Mikołaj Nowicki, Mateusz Rudnicki, Tomasz Środek, 

Wojciech Witkowski z klasy 3d, Kacper Mileszczyk, Radosław Florek z klasy 1e, Julia Budka, Paweł 

Orzechowski, Oliwia Zając z klasy 1ep oraz Dawid Świder z klasy 1eg.  

2)pracownicy: Maria Jarmuł-Snopek wicedyrektor oraz Milena Hawryluk sekretarka w ZSG. 

A oto laureaci powiatowego dyktanda: 

Kategoria - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne:  

1 miejsce – Ernest Michałek – Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej  

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

3 miejsce – Julia Budka – Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej  

Kategoria - dorośli:  

1 miejsce – dr Monika Bogusz  

2 miejsce – Ks. Krzysztof Kloc  

3 miejsce – Milena Hawryluk  

Zwycięzcom gratulujemy! 
 

 

 

 

 

14 listopada przedstawiciel firmy PRG Linter S.A. Andrzej Fedurek odwiedził Zespół Szkół 

Górniczych w Łęcznej, by oficjalnie ogłosić kolejną edycję Konkursu Współzawodnictwa 

Zespołowego „Linteriada 3.0”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas czwartych o profilu 

górniczym. 

Gościa oraz firmę, którą reprezentuje, powitał dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha. Wyraził radość z 

kolejnej edycji konkursu, którą przygotowała firma PRG Linter. Zwracając się do młodzieży 

14 XI 2019. Rusza trzecia edycja konkursu „Linteriada 3.0” 



podkreślał: Zależy nam na waszym udziale w konkursie, szczególnie na realizowaniu aspektu pracy 

współzawodnictwa grupowego, ponieważ praca górnika to nie praca jednoosobowa, ale całego 

zespołu. Będziecie mieli okazję pokazać tu swoje pasje i talenty - mówił. 

Dyrektor ds. technicznych firmy Linter, Andrzej Fedurek, przypomniał, że konkurs zrodził się ze 

współpracy ze szkołą. - Chcieliśmy stworzyć coś atrakcyjnego, a przy okazji przydatnego w edukacji. 

Konkurs składa się z czterech elementów, które są bardzo istotne w kolejnych etapach kariery 

zawodowej, a nawet w życiu codziennym - podkreślał. 

Linteriada odbywa się w czterech etapach: 

I etap - to rywalizacja sportowa, 

II etap - to przygotowanie projektu, związanego z branżą górniczą, 

III etap - artystyczny (fotograficzny), 

IV etap – punktuje oceny z przedmiotów zawodowych. 

- Jesteśmy nastawieni na pracę, mam nadzieję, że poważnie potraktujecie ten konkurs i tę pracę będzie 

widać – mówił dyrektor Fedurek. - Ważne jest żeby nie zapominać o czasie wolnym i odpoczynku, 

żeby naładować akumulatory na kolejny etap pracy czy nauki, stąd Nagroda główna ma symboliczny 

wydźwięk, są nią wczasy w ośrodku firmy Linter Tour S.A. w Istebnej. Będą też medale, dyplomy i 

nagrody rzeczowe. 

Do konkursu przystąpiły trzy sześcioosobowe drużyny złożone z elektryków, mechaników i górników. 

Przedstawiciele drużyn otrzymali od firmy PRG Linter eleganckie, kieszonkowe kalendarze dla 

każdego uczestnika grupy. 

Koordynatorem konkursu w ZSG jest nauczycielka przedmiotów zawodowych Ewa Pytka.    

Wszystkim życzymy ducha sportowej rywalizacji i zdobycia najwyższej nagrody. 

 

 

 

 

15 listopada w Zespole Szkół Górniczych odbył się pierwszy etap Barbórkowego Konkursu Wiedzy z 

Przepisów BHP w Górnictwie. Wzięło w nim udział 44 uczniów. Konkurs przeprowadzili nauczyciele 

przedmiotów zawodowych Henryk Harmasz i Grzegorz Mazur. 

Etap wewnątrzszkolny wyłonił ośmiu zwycięzców. Do kolejnego etapu zakwalifikowali się: Jakub 

Krzychowiec IVa (30 p.), Arkadiusz Kamela IVa (30 p.), Mateusz Rudnicki IIId (23 p.), Jakub 

15 XI 2019. Szkolny Konkurs Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie 



Szpitun IVa (19 p.), Mateusz Jung IVa (16p.), Kacper Kociuba IVa (16 p.), Patryk Wójcik IVm (16 

p.), Sebastian Kowalik IVm (16 p.) 

Uczniowie musieli rozwiązać test złożony z 30 pytań, na udzielenie odpowiedzi mieli aż 60 min. 

Rozwiązując test trzeba było wiedzieć np. Przez jaki czas chroni nas pochłaniacz ochronny typu POG-

8?, Jakie warunki musza spełniać rurociągi przeciwpożarowe? Co oznacza pomieszczenie stałej 

pracy? Jaki organ stwierdza kwalifikacje kierownika ruchu zakładu górniczego? 

Kolejny, międzyszkolny etap konkursu odbędzie się w ZSG 26 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w Sali 

im. Jana Samsonowicza. 

 

 
 

17 listopada w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej 

odbył się finał Halowych Igrzysk Seniorów na 

Lubelszczyźnie. Współorganizatorami igrzysk byli: 

Starostwo Powiatowe w Łęcznej i Urząd Miasta. 

Uczniowie ZSG ze szkolnego wolontariatu przez czas 

rozgrywek dzień pomagali w obsłudze igrzysk: 

Patryk Marcinek, Huber Luszawa, Wiktor Goral, 

Damian Spodar, Andrzej Kutyma, Adam Hauzer, 

Kamil Frontczak, Daniel cimek, Kacper 

Zawiślak.Dziękujemy młodym za czas poświęcony 

seniorom. 

 

 

 

Piętnastu uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej odwiedziło w czwartek 21 listopada Izbę 

Regionalną w Łęcznej. Opiekun miejsca, Wacław Perzyński witając młodzież wyraził nadzieję, że 

zainteresują ich dzieje Łęcznej i okolic.  

W Izbie zgromadzone są eksponaty związane z Ziemią Łęczyńską, a pozyskane od darczyńców przez 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej. Młodzież obejrzała tam przedmioty codziennego użytku 

m.in. dawną pralkę – niewielką deseczkę służącą do ubijania odzieży i pościeli w taki sposób, by 

woda przepływała przez ich włókna, ciekawostką był zbiór minerałów pochodzących z odwiertów 

górniczych, a także kufli, lampek górniczych, tabakier. Uczniowie obejrzeli szelągi - XIV w. monety 

odnalezione na polach Łęcznej, a także militaria z czasu I i II wojny światowej. Bogata w zbiory 

17 XI 2019. Uczniowie ZSG pomagali w Halowych Igrzyskach Seniorów 

21 XI 2019. Uczniowie ZSG zwiedzili Izbę Regionalną 

https://powiatleczynski.pl/2019/11/19/wojewodzkie-halowe-igrzyska-seniorow-leczna-2019/


ekspozycja zawierała także zbiory współczesne jak choćby przywiezione do Łęcznej na początku lat 

90-tych na handel wyroby dawnego Związku Radzieckiego. 

Kustosz Izby, pan Wacław Perzyński, przybył do Łęcznej w latach 70-tych, ukończył AGH w 

Krakowie na kierunku projektowanie i budowa zakładów górniczych. W Łęcznej pracował w 

Przedsiębiorstwie Robót Górniczych, był więc jednym z pierwszych budowniczych Bogdanki. Jest 

pasjonatem historii, część jego zbiorów pochodząca z odwiertów górniczych ofiarowana została 

Zespołowi Szkół Górniczych w Łęcznej. Pan Wacław zaprezentował młodym nie tylko okazały zbiór 

muzealiów, ale także ogromną wiedzę na ich temat, można by rzec, na każdy temat. 

Na zakończenie wycieczki, uczniowie mogli sobie wybrać archiwalny egzemplarz Merkuriusza 

Łęczyńskiego – rocznika Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, który ukazuje się w Łęcznej od 

1985 r. 

 

 

Biblioteka Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej w październiku ogłosiła 

Konkurs Literacki „Życie dzieje się. Opisz swoją historię” skierowany do 

uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Łęczyńskiego. Na konkurs 

napłynęły prace z Zespołu Szkół nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie, Zespołu 

Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w 

Łęcznej oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem. 

Celem konkursu było rozwijanie pasji literackich wśród uczniów, wyobraźni i 

wrażliwości na otaczający świat i ludzi, a także okazja do utrwalenia 

ciekawych historii rodzinnych czy wydarzeń przeżytych z przyjaciółmi. 

Nadesłane prace oceniło jury konkursowe w składzie: Joanna Wronisz, starszy kustosz w Miejsko-

Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęcznej, Rafał Kasprzyk, poeta, Marzena Golan, nauczycielka 

języka polskiego i Marzena Olędzka, bibliotekarz w ZSG w Łęcznej. 

Laureaci 

 

I miejsce – Aleksandra Brzyska, opowiadanie „Superbohater” - I LO w ZS nr 2 im. S. Bolivara w 

Milejowie, 

II miejsce – Maksymilian Konopka, opowiadanie „Dlaczego nie lubię czarnych kotów” - ZS im. K.K. 

Jagiellończyka w Łęcznej, 

III miejsce – Jakub Jasik, opowiadanie „Tańczący z sarnami” - ZS im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej 

Wyróżnienia 

Patrycja Węgłowska, opowiadanie „Złoty strzał” - Branżowa Szkoła I Stopnia w MOW w 

Podgłębokiem 

Małgorzata Hodór, opowiadanie „Przyjaźń” - ZS Rolniczych w Kijanach 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy. 

Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone 3 grudnia podczas szkolnej Barbórki, nagrody za 

wyróżnienia dostarczymy do szkół.  

 

 

 

22 XI 2019. Powiatowy Konkurs Literacki rozstrzygnięty 

21 XI 2019. Elektrico Fantastico 



21 listopada drużyna Elektrico Fantastico z Zespołu 

Szkół Górniczych w składzie Kuba Siemionek i 

Wojtek Witkowski z klasy 3d,   uczestniczyła w 

eliminacjach regionalnych VIII Ogólnopolskiego  

Turnieju Maszyn Wiatrowych w Puławach, 

organizowanym przez Piaseczyńską Fundację 

Ekologiczną.  

Turniej maszyn wiatrowych polega na zbudowaniu 

(zgodnie z regulaminem i rysunkiem technicznym) 

modelu turbiny przetwarzającej energię kinetyczną 

wiatru na energię mechaniczną. Nie ma jeszcze 

oficjalnych wyników ale wiadomo, że do finału 

wejdą dwie drużyny z 23 biorących udział w tym 

regionie. 

- Podczas demonstracji wkradł się mały pech i uszkodziliśmy przed próbą pomiarową łożysko 

kulkowe czyli serce naszej turbiny. Mimo to chłopcy nie poddali się i osiągnęli wynik 403 obr/min co 

było bardzo dobrym wynikiem w tej kategorii. – opowiada Sylwia Osoba opiekun drużyny. 

 

 

 

 

26 listopada w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbył się Konkurs Wiedzy z Przepisów 

BHP w Górnictwie „Barbórka 2019”. Organizatorami konkursu byli Lubelski Węgiel 

„Bogdanka” S.A. – Dział BHP, górnicze związki zawodowe oraz ZSG w Łęcznej.  

Konkurs odbywał się etapami, pierwszy wewnątrzszkolny wyłonił kandydatów z Zespołu 

Szkół Górniczych oraz Zespołu Szkół w Ostrowie. 

W jury konkursowym zasiedli: Dariusz Szweda - kierownik działo BHP w LW Bogdanka 

S.A., Sławomir Ostrowski - nadsztygar ds. BHP  LW Bogdanka S.A., Sławomir Mitrus - 

Społeczny Inspektor Pracy LW Bogdanka S.A. oraz Henryk Harmasz - kierownik szkolenia 

praktycznego w ZSG. 

W międzyszkolnym konkursie wzięło udział 12 uczniów z ZSG i ZS w Ostrowie Lubelskim, 

którzy mieli za zadanie udzielenie odpowiedzi na 30 pytań w czasie 30 min. Trzeba było 

wykazać się wiedzą dotyczącą kodeksu pracy, wiedzieć kto odpowiada za stan ratownictwa 

górniczego w zakładzie górniczym? czy młodociany pracownik może być zatrudniony w 

porze nocnej? ile wynosi stężenie metanu w powietrzu na wylocie z rejonów prądów 

powietrza? jaka jest najwyższa dopuszczalna droga hamowania dla pociągów towarowych? 

26 XI 2019. Konkurs Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie 



W tym roku nagrodzone miejsca zdobyli wyłącznie uczniowie ZSG: 

I miejsce - Jakub Szpitun 

II miejsce – Jakub Krzychowiec 

III miejsce – Arkadiusz Kamela 

IV miejsce – Mateusz Jung 

Nagrody główne zwycięzcom zostaną wręczone 3 grudnia podczas szkolnej Barbórki. 

Nagrody dla uczniów sponsorowali: LW „Bogdanka” S.A. oraz ZZ Górników w Polsce, ZZ 

„Solidarność”, ZZ „Kadra”, ZZ „Przeróbka”. 

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

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

 

 

 

Rozstrzygnięty został Konkurs Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach Górniczych w 

kategorii praca plastyczna. Temat pracy to: „Barbara Święta górnikom pomaga”.   

Jury przyznało następujące miejsca: 

W kategorii wiekowej kl. 1-3 

I miejsce – Maja Zając, SP w Ostrówku 

II miejsce – Aleksander Słowikowski, SP im. S. 

Konarskiego w Milejowie 

III miejsce – Nela Krawczyk, SP w Charlężu 

Wyróżnienia 

1. Magdalena Piwkowska – SP nr 21 im. 

Królowej Jadwigi w Lublinie 

2. Aleksandra Bielecka – SP im. S. 

Żeromskiego w Nałęczowie 

3. Alicja Wójcik - SP im. S. Żeromskiego w 

Nałęczowie 

4. Weronika Węcławska – SP nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej 

5. Joanna Brodzisz – SP nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej 

W kategorii wiekowej kl. 4-6 

I miejsce - Zuzanna Wojczyńska, SP nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie 

II miejsce – Joanna Karaś, Zespół-Szkolno Przedszkolny w Ostrówku 

III miejsce – Karolina Nawrocka, SP w Ludwinie 

Wyróżnienia 

1. Alicja Biała – SP nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie 

2. Gabriela Sokołowska – SP im. św. W. Pallottiego w Lublinie 

3. Natalia Maciążek – SP im S. Żeromskiego w Nałęczowie 

4. Mariola Borys – ZS w Puchaczowie 

5. Maja Jakielaszek – SP nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej 

6. Aniela Robak – SP nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej 

7. Nadia Susz – SP nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej 

25 XI 2019. 
Wyniki Konkursu o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych – 

 kategoria praca plastyczna 

 



Nagrody specjalne dla dzieci z Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej 

otrzymują: 

1. Malwina Tworkowska 

2. Klaudia Wojtaluk vel Boczkaluk 

3. Praca zbiorowa: Konrad Wróbel, Oliwier Barczak, Alicja Woźniczka, Dawid Koziej 

Osoby, które zajęły miejsca I-III otrzymają zaproszenia po odbiór nagród podczas szkolnej 

Barbórki w dniu 3 grudnia. Gratulujemy zwycięzcom! 

Napłynęło bardzo dużo prac, jury złożone m.in. z uczniów szkoły nagrodziło te, które według 

nich najbardziej wiązały się z tematem konkursu, prezentowały ciekawe jego ujęcie. 

 

 

 

28 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbył się kolejny etap Konkursu Wiedzy 

o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych tym razem w kategorii wiedza. Przystąpili do niego 

uczniowie klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej. Młodzi musieli odpowiedzieć m.in. na 

pytania: Dlaczego ojciec prześladował św. Barbarę, jakie są atrybuty tej świętej, gdzie znajdują się 

pierwsze wzmianki o kulcie św. Barbary w Polsce? Co stanowi godło górnicze, Jakie są barwy 

górnicze, jak nazywa się zwyczaj przyjmowania adeptów do stanu górniczego? Wszyscy uczniowie 

poradzili sobie z pytaniami bardzo dobrze, ci którzy zdobyli największą liczbę punktów zostali 

zaproszeni na uroczystą Barbórkę w dniu 3 grudnia na godz. 11.00, wtedy otrzymają nagrody 

konkursowe. 

I miejsce – Aleksandra Czech, SP w Ludwinie 

II miejsce – Piotr Błaszczyk, SP im. H. Ch. Andersena w Jawidzu 

III miejsce – Maja Iwanek, SP im. H. Ch. Andersena w Jawidzu 

 

W przeddzień górniczego święta 3 grudnia 2019 r. w 

Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się 

uroczysta szkolna Barbórka. Przybyło na nią wielu 

gości z wiceprezesem LW "Bogdanka" S.A. 

Adamem Partyką na czele. Obecny był również 

wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego Michał 

Pelczarski, Burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski, 

proboszcz parafii św. Barbary w Łęcznej ks. Andrzej 

Lupa, a także Wicekurator Oświaty Eugeniusz Pelak 

wraz z Elżbietą Denejko, dyrektor 

28 XI 2019. 
Wyniki Konkursu o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych – 

 kategoria wiedza 

3 XII 2019. Barbórka w ZSG 



Wydziału Kształcenia Zawodowego. Byli obecni także przedstawiciele jednostek organizacyjnych 

miasta i powiatu, dyrektorzy szkół, a także przedstawiciele szkolnych i górniczych związków 

zawodowych. Wszystkich powitał dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha. 

Na początku uroczystości ks. Proboszcz zmówił modlitwę w intencji wszystkich górników, również 

tych, którzy odeszli już na wieczną szychtę.  

Następnie głos zabrali goście. Wiceprezes Adam Partyka mówił: Cieszę się bardzo ze współpracy ze 

szkołą w Łęcznej, gratulacje dla uczniów i nauczycieli, bo świadectwem ich pracy są dobre wyniki: 

największa ilość stypendiów i przepustek do pracy w kopalni. To właśnie szkoła w Łęcznej tutaj 

przoduje – mówił. 

Wicestarosta Michał Pelczarski podkreślał, że udało się zrealizować duży projekt ze środków unijnych 

dzięki czemu szkoła posiada nowoczesne warsztaty, ich uroczyste otwarcie obchodzone było we 

wrześniu. - Będziemy się starali dalej tę szkołę rozwijać, dla nas jest ona bardzo ważna - zapewniał. 

Przypomniał, że szkoła wspierała działania Powiatu przy organizacji uroczystości patriotycznych, 

obchodów 20-lecia Powiatu, czy dożynkach.  

Aneta Iłenda dyrektor ds. personalnych w LW „Bogdanka” S.A. przedstawiła młodzieży i wszystkim 

zgromadzonym kilkuminutowy film przybliżający postać św. Barbary, patronki górników jako super 

bohaterki na dzisiejsze czasy. Podczas szkolnej uroczystości dzieci i młodzież otrzymały nagrody w 

barbórkowych konkursach: w IX Konkursie Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach Górniczych, 

który odbywa się w kategorii wiedza i praca plastyczna oraz w Konkursie Wiedzy BHP w Górnictwie. 

Statuetkę św. Barbary wykonaną z węgla otrzymało 28 uczniów, stypendystów Bogdanki. Wręczone 

zostały także nagrody w powiatowym Konkursie Literackim. 

Następnie uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na pełnoprawnych członków szkolnej 

społeczności. Pasowania dokonał dyrektor Arkadiusz Marucha uderzając w ramię ucznia szpadą 

górniczą. Młodzież złożyła Górnikom, ich rodzinom i pracownikom LW "Bogdanka" S.A. życzenia 

opieki górniczej Patronki św. Barbary. A na zakończenie uroczystości zadedykowała im część 

artystyczną. 

Podczas uroczystości dyrektor odczytał wiersz Stanisława Luchowskiego, budowniczego Bogdanki, 

obecnie pisarza, autora książki „Wybraliśmy Bogdankę”. Pan Luchowski skierował go do młodych 

adeptów górniczego stanu. Do uroczystej oprawy Barbórki przyczynił się także pan Walenty 

Bąbelewski, który użyczył szkole swojego cyklu malarskiego „Moja robota w kopalni”. Dyrektor 

zaprosił także gości, by obejrzeli wystawę "Zbieraliśmy doświadczenia w Hiszpanii" poświęconą 

stażom zawodowym jakie uczniowie ZSG odbyli w Hiszpanii. Projekt "ZSG w Łęcznej na staż" 

realizowany był w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry 

kształcenia zawodowego". Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

4 XII 2019. Orkiestra zagrała pobudkę pod szkołą górniczą 



4 grudnia jak co roku w dniu św. Barbary, patronki górniczego stanu, Orkiestra Górnicza LW 

"Bogdanka" S.A. odwiedziła Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, gdzie zagrała pobudkę, a także 100 

lat. Dyrektor Arkadiusz Marucha przyjął wszystkich gościnnie, ofiarowując „tradycyjny” prezent. 

Orkiestra już od godziny 6.00 przemierzała ulice Łęcznej obwieszczając górnicze święto. Wielu 

członków orkiestry to dawni uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, którzy z sentymentem 

odwiedzają swoją szkołę. Jeden z nich, Paweł Kowalik pełni w orkiestrze funkcję tamburmajora - na 

zdjęciu stoi z dyrektorem ZSG. 

 

 
 

Uczniowie naszej szkoły w listopadzie przystąpili do akcji 

Mikołaj o Tobie nie zapomni oraz zbiórki słodyczy dla 

dzieci z oparzeniówki z łęczyńskiego szpitala. Akcja 

Mikołaj o Tobie nie zapomni organizowana jest przez 

parafię św. Barbary w Łęcznej we współpracy z 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, natomiast 

akcja zbierania słodyczy prowadzona jest przez 

Stowarzyszenie Schody Życia. 

W szkole akcję prowadzili nauczyciele bibliotekarze z 

psychologiem szkolnym wraz z uczniami z Samorządu 

Uczniowskiego. Klasa 3d wraz z wychowawcą 

Marzeną Golan przeprowadziła w klasie osobną 

zbiórkę słodkich prezentów dla dzieci. Wszystkie dary 

powędrowały do paczek i już piątek powędrują do czekających na nie dzieci. 

 

 

 

5 grudnia w Zespole Szkół Górniczych odbyły się szkolne eliminacje Olimpiady Przedsiębiorczości 

zorganizowane przez nauczycielkę podstaw przedsiębiorczości Ewę Pytkę. Do etapu szkolnego 

przystąpiło 19 uczniów z kl. 3a, 3d i 3m. 

Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć m.in. na pytania dotyczące segmentów rynku finansowego, 

podstaw marketingu, cech globalizacji, stopy rezerw obowiązkowej NBP. Wszystkich pytań było 50 i 

50 minut czasu na odpowiedź. Zwycięzcy etapu szkolnego wezmą udział 5 marca 2020 r. w 

eliminacjach okręgowych. Wszystkim życzymy jak najlepszych wyników. 

5 XII 2019. Paczki Mikołajowe już gotowe! 

5 XII 2019. Test na przedsiębiorczość 



6 XII 2019. 

10 XII 2019. 

Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym 

charakterze. Olimpiada zyskała już status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. 

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. 

Dofinansowana jest ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności, będących partnerami głównymi projektu. Zawody dofinansowane są także z dotacji 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

   

6 grudnia korytarze Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej zaroiły się od Mikołajów. Jak na 

prawdziwego Mikołaja przystało dyrektor Arkadiusz Marucha rozdawał uczniom cukierki oraz 

breloczki z logiem szkoły. Chętnych na  słodki prezent nie brakowało. 

Podczas przerw rozbrzmiewały nastrojowe świąteczne piosenki m.in. Last Christmas i Christmas time. 

Świąteczny klimat gościł także na lekcjach. Uczniowie w czasie spotkań z wychowawcami 

obdarowywali się upominkami. 

Tradycyjnie uczniowie ubrani w mikołajowe czapki stanęli do wspólnego zdjęcia. 

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

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

 

 

10 grudnia w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej gościł Rafał 

Kasprzyk, pracujący w kopalni 

Bogdanka poeta. W spotkaniu z 

autorem tomiku Interakcje (czyli życie 

oparte na węglu) wzięło udział 19 

uczniów klas pierwszych, drugich i 

trzecich. 

- Gdyby sześć lat temu 

ktoś powiedział mi, że będę pracował 

Mikołajki 2019 w ZSG 

Spotkanie z poetą w ZSG 



10 XII 2019. 

w kopalni i to 200 kilometrów od domu, zabiłbym go śmiechem – opowiadał poeta. - Ale taka kolej 

rzeczy jest. Świat na dole jest ostry, mocny, tam się używa zupełnie innego języka. Dla mnie to 

ciekawe doświadczenie "dwuświata". 

Szkołę górniczą skończyłem dopiero w tym roku w czerwcu, zresztą tutaj, w ZSG. Nie miałem 

wcześniej żadnych powiązań z górnictwem poza tym, że mój tata pracował w młodości na Śląsku w 

kopalni Halemba.  

Bałem się jak wiadomość, że jestem poetą, przyjmą ludzie, z którymi pracuję. Reakcje były różne, 

jedne pozytywne, inne trochę szydercze. Miałem kiedyś ciekawą sytuację, rozmawiałem z jednym z 

pracowników kopalni o pisarzu Stanisławie Luchowskim, no i ten człowiek powiedział mi, że 

właściwie nie zna ludzi piszących o kopalni, że zna tylko jednego poetę i wymienił moje imię i 

nazwisko. Mówił, że przeczytał jego książkę, że jest super i bardzo chciałby kiedyś poznać tego 

Kasprzyka... Byłem w szoku. Powiedziałem: "No to masz okazję" i przedstawiłem się. To był z kolei 

totalny szok dla niego...  

Poeta zapowiedział w przyszłym roku następny tomik wierszy, nie związany z pracą w kopalni. Za 

ciekawe i motywujące spotkanie młodzież nagrodziła go oklaskami. 

Poeta jest współorganizatorem i prowadzącym „Literackie spotkania u Łuczeńczyka”, które odbywają 

się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ludwinie, noszącej imię Andrzeja Łuczeńczyka pisarza z 

Ludwina. W spotkaniach tych uczestniczyły znane osoby ze świata literackiego: Krzysztof Bielecki, 

Paweł Orzeł, Dominik Żubrytowicz. 

 

 

Już niedługo ferie świąteczne i więcej czasu by 

czytać:) Już teraz kl. 4a, 1e i inni uczniowie polecają 

lekturę ze szkolnej biblioteki. Wszystkie polecane 

książki zakupione zostały dzięki Narodowemu 

Programowi Rozwoju Czytelnictwa, który realizuje 

nasza biblioteka. Od września uczniowie realizowali 

lekcje biblioteczne podczas których poznawali nowy 

księgozbiór, wypożyczali książki, i układali hasła 

promujące czytelnictwo i poszczególne książki, 

wyszukiwali najciekawsze cytaty. Prezentujemy tu niektóre z nich. Hasła układali uczniowie klas 

pierwszych. 

 

 

10 grudnia uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

wzięli udział w ogólnopolskiej X Olimpiadzie Wiedzy 

Górniczej „O Złotą Lampkę”. Organizatorem olimpiady 

jest Zespół Szkół Technicznych w Rybniku.   

Do półfinału zakwalifikowało się 20 uczestników z 10 

szkół. Uczestnicy rozwiązywali test 50 pytań, w wyniku 

którego wyłoniono 12 finalistów, do tego grona po raz 

drugi wszedł Szymon Zakrzewski z kl. 4a w ZSG w 

Łęcznej. 

Akcja „Z książką ci do twarzy pod choinkę” 

10 XII 2019. X Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” 



Dzięki awansowi do finału już rok temu Szymon został zwolniony z części pisemnej 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, otrzymał także indeks na Politechnikę 

Śląską. Szymon kształci się w kl. 4a w zawodzie technika górnictwa podziemnego. 

Finałowa rozgrywka odbędzie si3 26 marca 2020 r., młodzież będzie walczyć o główną 

nagrodę tj. Złotą Lampkę. 

Reprezentantami ZSG w półfinale olimpiady byli Paweł Bawolski z kl. 2a i Szymon 

Zakrzewski z kl. 4a. Gratulujemy naszym uczniom wiedzy górniczej, a Szymonowi życzymy 

sięgnięcia po wymarzoną Złotą Lampkę. 

Uczniów do olimpiady przygotowywała Janina Sobala, nauczycielka przedmiotów 

zawodowych. 

 

 

Od kilku lat uczniowie Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej są laureatami 

Lubelskiej Kuźni Talentów. W tym roku do 

grona utalentowanych uczniów ZSG 

dołączyli: Kacper Kociuba z kl. 4a, Dawid 

Macioszek z kl. 2d oraz Jakub Grobelny z 

kl. 2m. 

11 grudnia 2019 r. w imieniu Marszałka 

Województwa Lubelskiego Jarosława 

Stawiarskiego stypendia wręczyli im 

członkowie Zarządu Zdzisław Szwed i 

Sebastian Trojak. Programy stypendialny 

„Lubelska kuźnia talentów 2019-2021 skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów 

w zakresie przedmiotów zawodowych. Finansowe wsparcie wynosi 400 zł miesięcznie i 

będzie wypłacane do końca czerwca 2020 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. 

 

 

W czwartek przekazaliśmy zebrane w szkole dary dla 

łęczyńskiego Stowarzyszeniu Schody Życia. Akcję 

prowadzona została z SU wśród uczniów i nauczycieli. 

Przez zbiórkę zabawek i słodyczy pomagamy dzieciom 

z Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie oraz 

11 XII 2019. Lubelska kuźnia talentów 2019-2021 

12 XII 2019. Paczki dla dzieci przekazane! 



dzieciom z "oparzeniówki" ze szpitala w Łęcznej. Podziękowania i życzenia 

Bożonarodzeniowe oraz Noworoczne otrzymaliśmy bezpośrednio od prezes Stowarzyszenia 

pani Renaty Trąbki-Jankowskiej. Dziękujemy wszystkim za podzielenie się tym dobrem, 

które sami posiadamy.  

 

 

Z okazji obchodów górniczego święta oraz 

propagowania czytelnictwa wśród najmłodszych, 

uczniowie z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

odwiedzili dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 3.   

Młodzież bardzo serdecznie przywitała pani 

Bożena Brzezicka, wychowawczyni grupy 

pięciolatków. W spotkaniu z przedszkolakami 

wzięli udział: Julia Budka, Staś Korol i Paweł 

Orzechowski. Staś i Paweł przeczytali bajki „Szewczyk Dratewka” oraz „Straszny potwór” ze 

zbioru „Baśnie polskie dla najmłodszych”, Julka natomiast przeczytała fragment nowej 

książki „Krasnal Ludwiś rzecz o zaginionej legendzie”, która w sposób poetycki promuje 

walory gminy Ludwin. 

Na koniec wszyscy stanęli do wspólnego zdjęcia, a Pani Bożena podziękowała młodzieży za 

piękne czytanie i obdarowała słodkimi Mikołajami. 

Młodzież planuje kolejne spotkania z najmłodszymi, bo jak stwierdzili przyjemnie jest czytać 

takim wdzięcznym słuchaczom. 

 

 

 

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej uczniowie wzięli udział w akcji propagującej 

czytelnictwo: Cała szkoła czyta książki noblistki. 

Podczas jednej lekcji uczniowie i nauczyciele czytali książki uhonorowanej w tym roku 

Nagrodą Nobla pisarki, Olgi Tokarczuk. Czytanie rozpoczął dyrektor ZSG Arkadiusz 

Marucha, fragmentem z książki Jakubowe Księgi. Ta powieść została nagrodzona w 2015 r. 

12 XII 2019. Młodzież ZSG czyta przedszkolakom 

12 XII 2019. Całe ZSG czyta książki noblistki 



Nagrodą Nike. Następnie uczniowie czytali: Podróż ludzi księgi, Prawiek i inne czasy, Anna 

In w grobowcach świata, Gra na wielu bębenkach. Marzena Golan, nauczycielka języka 

polskiego odczytała fragmenty eseju „Czuły narrator” wygłoszonego przez noblistkę w 

Akademii Szwedzkiej. Godzina minęła niepostrzeżenie, znalazło się kilku odważnych 

uczniów, którzy nie bali się czytać przy tak dużej publice. 

Akcja zakończyła się wspólnym zdjęciem, bo przecież cała szkoła czytała, a na pewno 

słuchała. Akcję przygotowali nauczyciele bibliotekarze... 

 

 

W rocznicę stanu wojennego uczniowie przygotowali przejmującą inscenizację, upamiętniającą ofiary 

tamtego czasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Starostwie Powiatowym zorganizowane 

zostało spotkanie otwarte świadków grudnia 

’81 i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 

Spotkanie poprowadzili: Arkadiusz Marucha, 

dyr. Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej oraz 

dr Marzena Golan, nauczyciel języka 

polskiego oraz historii w ZSG. 

Wspomnieniami związanymi z wprowa-

dzeniem stanu wojennego podzielili się: 

przew. Rady Powiatu Arkadiusz Biegaj i wicestarosta Michał Pelczarski oraz dyr. ZSG 

Arkadiusz Marucha. 

Następnie dr Marcin Dąbrowski, historyk z lubelskiego oddział IPN wprowadził młodzież w 

historyczne tło tamtego czasu. Gośćmi specjalnymi spotkania byli świadkowie grudniowych 

zdarzeń: Jan Andrzejkiewicz, założyciel i przew. KZ "Solidarność" w Bogdance, Zbigniew 

Gruca i Józef Matysiak, kolporterzy kopalnianej "Solidarności", Henryk Cybula, przew. KZ 

"Solidarność" TEWA w Łęcznej oraz działacz "Solidarności" Eugeniusz Sapko. Wszyscy 

opowiedzieli młodym o wydarzeniach 13 grudnia oraz represjach jakie ich spotkały. 

Był również czas na zadawanie pytań: - Bardzo interesuje mnie to w jaki sposób ta władza 

zwracała się do was? – pytał Marcin Baryła, uczeń ZSG - Czym usprawiedliwiała swoje 

Rocznica stanu wojennego 13 XII 2019. 

13 XII 2019. Stan wojenny w Polsce – spotkanie ze świadkami historii 



działanie i co mówiła? Dla mnie jest to po prostu niepojęte – mówił że byliście dla nich 

wrogiem systemu. W normalnym państwie jak ktoś kogoś nazwie łobuzem, to się go nie 

zamyka, dopóki się nie udowodni, że faktycznie coś się zrobiło, zniszczyło, a nie to, że ktoś 

się z kimś nie zgodził... Jak władza usprawiedliwiała swoje działania? Każdy z obecnych 

gości odniósł się do pytania ucznia, objaśniając jak wyglądała tamtejsza rzeczywistość. 

Na zakończenie Józef Matysiak przekazał prowadzącemu spotkanie druki podziemne, które 

związek posiada w swoich archiwach. Obecnie znajdują się w bibliotece szkolnej. 

 

 

Uczniowie wszystkich klas ZSG w tym roku 

szkolnym objęci zostali projektem edukacyjnym, 

którego celem było uczenie właściwych nawyków 

czytelniczych. Wszyscy uczniowie z polonistami 

odwiedzili bibliotekę szkolną, by podczas części 

zajęć zapoznać się „zyskami” płynącymi z 

czytania. Mieli też okazję wypożyczyć nowe 

książki, zakupione w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa.  

Podczas cyklu zajęć układali slogany reklamowe, reklamowali konkretne pozycje, 

wyszukiwali najciekawsze cytaty w wypożyczonych książkach, a także pisali recenzje. 

Uczestniczyli w spotkaniach literackich z pisarzem i poetą, zapoznali się też ze zbiorami 

biblioteki parafialnej i wystawą przygotowaną z racji zbliżającej się 100 rocznicy urodzin 

Jana Pawła II, a także zapoznali się ze zbiorami i literaturą dotyczącą Łęcznej podczas wizyty 

w Izbie Regionalnej. Uczestniczyli również w godzinnej akcji: Cała szkoła czyta książki 

Noblistki. Wszystko zostało udokumentowane na FB biblioteki, zapraszamy. To tylko 

początek, w następnym semestrze kontynuujemy akcję kształtowania dobrych nawyków 

czytelniczych. 

 

2 

 Jak co roku klasy wraz z wychowawcami organizowały swoje Wigilie. W ciepłym 

świątecznym klimacie spędzili ostatnie dni w szkole, życząc sobie nawzajem radosnych i 

spokojnych świąt Bożego Narodzenia. 

16 XII 2019. Dobry zwyczaj - wypożyczaj 

19 XII 2019. Klasowe wigilie 



 

  

W świątecznej, pełnej radości atmosferze 20 

grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Górniczych 

w Łęcznej odbyło się spotkanie wigilijne, w 

którym wzięli udział Wioletta Wachewicz 

Sekretarz Powiatu, dyrekcja szkoły, 

wychowawcy, nauczyciele i uczniowie. 

Święta Bożego Narodzenia mają dla Polaków 

wyjątkowy wymiar. Gromadzą przy 

rodzinnym stole całe pokolenia, osoby na co dzień mieszkające daleko od siebie. Dzisiejsze 

spotkanie jest dla społeczności szkolnej taką rodzinną uroczystością podczas, której również 

będziemy łamać się opłatkiem. – mówił Arkadiusz Marucha, dyrektor ZSG. Życzył wielu 

głębokich i radosnych przeżyć w rodzinnym gronie oraz wszelkiego dobra w nadchodzącym 

Nowym Roku 2020. Do świątecznych życzeń dołączyła się pani Wachewicz.  

Zanim uczniowie przedstawili Etiudę Wigilijną pod tytułem ”Nie było miejsca” ks. Paweł 

Kotowski poprowadził modlitwę oraz odczytał fragment Ewangelii o Bożym Narodzeniu. 

Wzruszająca, skłaniająca do refleksji etiuda przypomniała zebranym prawdziwy sens Świąt 

Bożego Narodzenia. Jej treść oddają słowa „Betlejem jest po to, bym rodził się na nowo w 

ludzkich sercach, zwłaszcza tych, które są zranione.”  

Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd oraz dzieleniem się opłatkiem. Niech 

Święta Bożego Narodzenia upłyną wszystkim w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej 

atmosferze. Autorką wyjątkowego, poruszającego serca scenariusza etiudy jest dr Marzena 

Golan. 

 

 

 

 

Starosta Łęczyński Krzysztof  Niewiadomski wręczył uczniom, stypendystom PRM, dyplomy 

gratulacyjne. Trójka stypendystów nie mogła wziąć udziału w uroczystej gali w urzędzie 

20 XII 2019. Wigilijne spotkanie w ZSG 

20 II 2020. Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 

 



wojewódzkim w dniu 10 stycznia. Kacper Kociuba uczeń kl. 4a w ZSG w Łęcznej zdawał 

wtedy egzamin zawodowy. Starosta Łęczyński oraz Dorota Makara, naczelnik wydziału 

obsługi szkół i placówek oświatowych gratulowali wszystkim sukcesów w nauce i dziękowali 

rodzicom za wspieranie swych pociech. Podkreślali, że ich sukces jest także sukcesem 

powiatu, że są jego najlepszymi ambasadorami. Na zakończenie uroczystości, która odbyła 

się w gabinecie starosty wszyscy stanęli do wspólnego zdjęcia. 

 

 

 

Mikołaj Nowicki, uczeń klasy 3d w Zespole 

Szkół Górniczych w Łęcznej zakwalifikował 

się do drugiego etapu XV Olimpiady 

Przedsiębiorczości. Etap szkolny odbywał się 

w grudniu, przeprowadziła go nauczycielka 

podstaw przedsiębiorczości, Ewa Pytka.  

W teście szkolnym w okrętu krakowskim 

wzięło udział 2548 uczniów, spośród nich 

wyłonionych zostało 254 zwycięzców. Wezmą 

oni udział w kolejnym, okręgowym etapie olimpiady. Etap ten odbędzie się ...5 marca 2020 r. w 

siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zwycięzcy tego etapu wezmą udział w 

rozgrywkach centralnych. 

Olimpiada jest innowacyjnym projektem o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Posiada 

status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. 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. 

Dofinansowana jest ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności, będących partnerami głównymi projektu. Zawody dofinansowane są także z dotacji 

Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

Mikołajowi gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejny etap. 

 

17 II 2020. Najlepszy z wiedzy o przedsiębiorczości 

19 II 2020. Zwyciężyliśmy w Licealiadzie 2019/2020 



 

W Zespole Szkół Górniczych odbyły się powiatowe zawody w Piłce Siatkowej Chłopców 

Licealiada. Organizatorem zawodów jest Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łęcznej. 

Nasza drużyna wywalczyła pierwsze miejsce wśród szkół powiatu łęczyńskiego.  

I miejsce - Zespół Szkół Górniczych  

II miejsce - Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach  

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

IV miejsce - Zespół Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej  

Drużyna ZSG wystąpiła w składzie: Dominik Proniuk z kl. 2a, Patryk Gabrelski z kl. 1e, 

Łukasz Ciężkowski z kl. 1e, Bartosz Broński z kl. 4a, Damian Broński z kl. 4m, Łukasz Jośko 

z kl. 1e, Piotr Mroczek z kl. 3d, Kacper Bielecki z kl. 1eg. Gratulujemy mistrzom piłki 

siatkowej! 

 

 

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej 

odbyły się dwa ostatnie etapy konkursu 

Linteriada, organizowanego przez firmę 

PRG Linter S.A.  

Udział w czteroetapowych rozgrywkach 

wzięły trzy sześcioosobowe zespoły: 

„Lemigo” Team z kl. 4a, „Perła” Team z 

kl. 4m i „Ryle” Team z kl. 4a.  

Uczniów oceniała komisja złożona ze 

specjalistów, pracowników PRG Linter S.A.: Andrzej Fedurek dyrektor ds. technicznych - 

koordynator konkursu, Tomasz Pruś, kierownik działu mechanicznego oraz Leszek Rawski, 

kierownik działu BHP. Drużyny zaprezentowały swoje innowacyjne pomysły związane z 

górnictwem oraz fotografie inspirowane tematem górniczym.  

20 II 2020. „Lemigo” Team zwycięzcą Linteriady 



Ostatecznie po podliczeniu wszystkich zdobytych w eliminacjach punktów zwyciężyli 

„Lemigo” Team z kl. 4a: Krzysztof Siodłowski, Jakub Krzychowiec, Kacper Bytys, Kacper 

Kociuba, Krystian Bochra i Jakub Jakubowski. Chłopcy pojadą na tydzień w góry do ośrodka 

firmy Linter Tour S.A. w Kompleksie Zagroń Istebna. Koordynatorem konkursu z ramienia 

szkoły była Ewa Pytka, nauczyciel przedmiotów zawodowych. Oficjalne wręczenie nagród 

odbędzie się na początku marca. Zwycięzcom gratulujemy! 

 

 

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej 

odbyły się zajęcia „Wchodzę na rynek 

pracy”, prowadzone przez Ewelinę 

Grzegorczyk i Katarzynę Okoń-Chlebicką, 

doradców zawodowych Powiatowego 

Urzędu Pracy w Łęcznej.  

W zajęciach wzięli udział uczniowie klas 

czwartych Technikum Górniczego i 

Politechnicznego. Celem spotkania było wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności 

niezbędne do aktywnego poruszania się po rynku pracy. Zajęcia rozpoczęły się od 

przedstawienia, wskazówek dotyczących odpowiedniego przygotowania się do aktywnych 

zachowań na współczesnym rynku pracy, form pomocy i wsparcia oferowanych przez 

Powiatowy Urzędu Pracy w Łęcznej oraz inne instytucje. Przeprowadzono również analizę 

możliwości zatrudnieniowych na lokalnym rynku pracy, metod i technik aktywnego 

poszukiwania pracy, a także analizę barier na rynku pracy.  

Uczestnicy spotkania poznali wymagania jakie najczęściej stawiają pracodawcy, nauczyli się 

jak profesjonalnie przygotować dokumenty aplikacyjne w oparciu o wymagania 

potencjalnego pracodawcy. W trakcie zajęć uczniowie chętnie dzielili się swoimi 

spostrzeżeniami i doświadczeniami, zadawali pytania prowadzącym i dyskutowali. Wszyscy 

uczestnicy zostali zaproszeni do kontynuacji procesu doradczego w ramach porad 

indywidualnych oraz wyposażeni zostali w odpowiednie materiały informacyjno-promocyjne. 

Więcej informacji na temat form pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej można 

uzyskać na stronie https://leczna.praca.gov.pl/  

 

 

Delegacja Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wraz z władzami powiatu i miasta wzięła 

udział lokalnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O godz. 8.30 w 

parafii św. Barbary w Łęcznej odprawiona została Msza św. w intencji tych, którzy walczyli o 

wolność Ojczyzny i zapłacili za to często 

najwyższą cenę.  

- Nie złożyli broni po II wojnie światowej, 

bo zdawali sobie sprawę, że nie jest to 

wolność, której oczekiwali. Rozpoczął się 

wtedy czas ogromnego prześladowania i 

terroru. W naszych okolicach jest wiele 

mogił tych, którzy oddali wtedy życie, 

1 III 2020. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

19 II 2020. „Wchodzę na rynek pracy” 



którzy byli prześladowani, którzy ginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. 

Żołnierze ci zostali skazani nie tylko na śmierć fizyczną, ale także na śmierć historyczną, na 

niepamięć. Dobrze, że wydawanych jest wiele publikacji mówiących o ich bohaterstwie, bo 

przecież ich winą było to, że kochali Ojczyznę, że kochali wolność, że pragnęli dla tej 

Ojczyzny jak najlepiej. Dzisiaj oddajemy im hołd, ale oddajemy ich też na nowo historii – 

mówił ks. Proboszcz.  

W kościele przy dźwiękach werbli odczytany został apel poległych. Następnie delegacje w 

hołdzie pamięci o Żołnierzach Wyklętych złożyły kwiaty pod krzyżem na Placu Powstań 

Narodowych. 

 

 

Spotkanie na temat: Koronawirus – 

wytyczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego dla dyrektorów placówek 

oświatowych w związku z potencjalnym 

ryzykiem zakażenia zorganizowane zostało 

w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. 

W spotkaniu prowadzonym przez 

przedstawicieli SANEPID-u wzięło udział 

ponad 40-tu dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu 

Łęczyńskiego. W spotkaniu wzięła udział także Urszula Gralewska, starsza wizytator 

Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Kuratorium Oświaty w Lublinie, która 

przedstawiła rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej 

w związku z przypadkami zachorowań na korona wirusa.  

 

 

38 uczniów i nauczycieli Zespołu 

Szkół Górniczych w Łęcznej i 

Zespołu Szkół im. K.K. 

Jagiellończyka wzięło udział w akcji 

krwiodawstwa. Pełne dawki krwi 

pobrano od 22 uczniów, dzięki tej 

akcji Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Lublinie zebrało ponad 10 litrów 

krwi.  

Szkolna akcja krwiodawstwa poprzedzona była spotkaniem informacyjnym. Miało ono na 

celu przybliżenie zasad i wymogów, jakie należy spełnić, aby zostać honorowym 

krwiodawcą. Po oddaniu krwi przysługuje krwiodawcy prawo do wysokokalorycznego 

posiłku (4500 kcal) - najczęściej w postaci 8 czekolad. Otrzymuje też bieżącą kontrolę stanu 

swojego zdrowia (badania są bezpłatne), zwolnienie do pracy lub szkoły, a także zwrot 

kosztów przejazdu do punktu, w którym oddał krew. Każdy dawca otrzymuje też tytuł 

2 III 2020. 
Spotkanie informacyjne w sprawie  

profilaktyki zdrowotnej 

5 III 2020. Podarowali krew, aby ratować życie 

https://www.facebook.com/zsg.leczna/?__tn__=K-R&eid=ARA1pU_4RrnM1zjDtiRqgW4mZV_hNpuGwQMy51WlXZfylmURwXLay7TH37lBAsOETPARjCj53hDPy3-H&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAhUc9XMChCge3JsbaVj-PnUa3fk3uHFKNoLvRiiH-YbLH_DZXr0TMxM0OMCA7JoGA3xX-V4wQAjYgNAahB62Qm8Zx-ByqTDZ-Wpg35eHEMq49D1E2Mgj5bw7tiNRE-8lZFJHuZVFJzskHWXCEyI60DOSRwaK0xtQ07A35LwlbGr9a1L8M2Cn9qo3siXBf6wyNWywgxKnpjx6_Rg3NJq_VE6HAZi2pw_CENpVQUo7-dC1wxCJDm4E5LcfUwttNpWqJIXGNhn5SUpBza6RdfViHlX_2o9B2-BZPcEGTAJNIfbOFqmMrIS9bRhTM7yT3_oyzf7bDcpkDynh4A4Aoq_HAJjg


honorowego dawcy krwi, co oznacza, że decydując się na ten gest, zrobił to bezpłatnie, z 

własnej nieprzymuszonej woli.  

Akcję w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej koordynowała Marzena Szypulska, psycholog. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli podzielić się tym najcenniejszym, ratującym życie, 

darem. 

 

 

6 marca 2020 r. odbyły się spotkania edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej z 

policjantkami Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej sierż. szt. Izabelą Ziębą oraz sierż. Justyną 

Kołodziej. Podczas zajęć młodzież dowiedziała się, że w wieku 17 lat ponosi już odpowiedzialność 

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

Poznała sankcje prawne wynikające z posiadania i sprzedawania narkotyków i dopalaczy. Zapoznała 

się z konsekwencjami stosowania cyberprzemocy i posługiwania się mową nienawiści. Wyjaśniono 

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. Dzięki rozmowie z przedstawicielkami 

prawa, poszerzyli swoją 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. 

 

 

 

 Międzynarodowy Dzień Kobiet uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej obchodzili w 

poniedziałek 9 marca. Tego dnia wyruszyli z muzycznymi życzeniami do dziewcząt i pań ze Szkoły 

Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej. Muzyczną niespodziankę chcieli 

przygotować także dla napotkanych łęcznianek, ale deszczowa pogoda nie pozwoliła zagrać w drodze 

do szkół. Dziewczęta otrzymały słodkie lizaki, a panie tradycyjnego tulipana.  

Uśmiech na twarzach dam wywołały także dedykowane im piosenki takie jak: W tym małym kwiatku 

czerwonym, Róże, Gdybym miał gitarę, Szła dzieweczka, a także Despacito.  

Młodzi przedstawiciele ZSG, którzy w ten miły sposób uczcili Święto Kobiet to: Kamil Szymański 

(śpiew), Dawid Macioszek (saksofon), Mateusz Piekarz (akordeon) – ucz. kl. 2d, Krystian Bochra 

(akordeon) – ucz. kl. 4a, Grzegorz Mazur (nauczyciel). 

 

9 III 2020. Międzynarodowy Dzień Kobiet w szkole 

10 III 2020. Zwycięzcy Linteriady 3.0 nagrodzeni 

6 III 2020. Spotkania z policjantami 



 

Akcja pomocy Helence Dylewskiej, trzyletniej mieszkance Łęcznej, została zorganizowana przez 

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej we współpracy z klubem sportowym Górnik Łęczna. Na pomoc 

w jej rehabilitacji udało się zebrać ponad 4700 zł.  

30 maja na obiektach sportowych ZSG odbyły się licytacje koszulek sportowców, a kilka dni 

wcześniej na stadionie Górnika Łęczna podczas zwycięskiego meczu z RKS Raków Częstochowa. 

W szkole zorganizowany został Charytatywny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora ZSG. Dwie 

pierwsze zwycięskie drużyny w nagrodę rozegrały mecz towarzyski z I drużyną Górnika Łęczna. 

Zwycięzcy turnieju: 

I miejsce - SP nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie  

II miejsce - SP im. Stanisława Konarskiego. w Milejowie  

III miejsce - SP nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej 

IV miejsce - SP nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej 

 

 

 

Ze względu na rozprzestrzeniającego się na terenie 

kraju Koronawirusa od 12 marca MEN wprowadził 

lockdown oraz nauczenie zdalne w szkołach.  

- Zobowiązuję Państwa do podjęcia kroków w celu 

organizacji nauczania na odległość, z 

wykorzystaniem dostępnych narzędzi (dziennik 

elektroniczny, platformy edukacyjne, poczta 

elektroniczna). Proszę, aby nauczyciele wspierając 

uczniów w nauce, opracowali i przekazywali 

materiały do samodzielnej pracy w domu – pisała 

Lubelska Kurator Oświaty. 

 

 

6 kwietnia ogłoszone zostały wyniki konkursu 

filmowego Filmeko, organizowanego w ramach 

projektu „Postaw na słońce”, przez Fundację Banku 

Ochrony Środowiska. Do konkursu przystąpiło ok. 

11 III 2020. Wprowadzenie locdownu i zdalnego nauczania 

6 IV 2020. Nasi elektrycy zajęli III miejsce w Polsce 



180 drużyn z całej Polski. Uczniowie kształcący się w zawodzie elektryka w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej zajęli w konkursie trzecie miejsce. 

Zwycięska drużyna „ZSG Eko” to: Marcel Sobiesiak, Chapuła Łukasz, Hanc Maciej, Roczon Mateusz 

z klasy 1eg oraz Kamil Kuriata z klasy 1e. Opiekunem uczniów w projekcie była nauczycielka 

przedmiotów zawodowych elektrycznych Sylwia Osoba. 

Konkurs odbywał się w dwóch etapach, zespoły szkolne z pomocą nauczyciela-opiekuna miały 

finalnie przygotować krótkie filmy edukacyjne – reportaże. Ich celem miało być zaprezentowanie 

mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii OZE, znajdujących się w regionie. Ze względu na 

epidemię koronawirusa konkurs zakończył się na I etapie – teoretycznym. Scenariusz przygotowany 

przez uczniów ZSG w Łęcznej pod okiem nauczycielki został oceniony bardzo wysoko. 

- Wszyscy byliśmy zainteresowani dodatkową aktywnością, żeby uzyskać jak najlepsze oceny z 

przedmiotów zawodowych. Naszą motywacją było głównie uzyskanie stypendium z Bogdanki, a do 

tego trzeba się wyróżniać, zdobywać dodatkowe punkty oprócz bardzo dobrych ocen z przedmiotów 

zawodowych. Propozycję udziału w konkursie podpowiedziała nam pani Sylwia i ona czuwała nad 

realizacją zadania – mówi Marcel Sobiesiak z kl. 1eg. 

Organizatorzy przewidzieli nagrodę finansową, do rozdysponowania jest pula 5000 złotych. W tej 

chwili nie wiadomo jaka kwota przypadnie łęczyńskiej drużynie, ponieważ rozdanie nagród według 

terminarza konkursu ma się odbyć w październiku 2020 r. 

Uroczyste zakończenie roku rozpoczęła Msza św. sprawowana w kościele pw. św. Barbary w Łęcznej. 

Dalsze uroczystości odbywały się w budynku szkoły. 

 

Od czerwca uczniowie mogli korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej, godziny pracy zostały 

dostosowane do uczniów, którzy po zakończeniu lekcji internetowych mogli przyjść po potrzebne 

książki lub oddać wypożyczone. Możliwe były również konsultacje dla maturzystów z nauczycielami 

przedmiotów. W związku z tym wdrożone zostały specjalne procedury postępowania mające na celu 

zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, słuchaczy, 

rodziców, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, w trakcie 

prowadzonych w szkole zajęć 

 

 

Zakończenie roku szkolnego miało inny przebieg niż dotychczas. O godz. 9.00 w parafii św. 

Barbary w Łęcznej sprawowana była Msza św. w intencji uczniów, nauczycieli i całej 

społeczności szkolnej. Następnie uczniowie mieli możliwość odebrania świadectw w szkole.  

Uczniowie mogli odebrać świadectwo w dowolnym czasie, poczynając od 26 czerwca 2020 r. 

Jeżeli uczeń chciał odebrać świadectwo z rąk wychowawcy, to mógł to uczynić w dniu 

zakończenia roku szkolnego. Przestrzegając wszelkich zasad bezpieczeństwa należało przyjść 

do szkoły o wyznaczonej godzinie. 

Poniżej godziny wejścia do szkoły uczniów z poszczególnych klas: 

godz. 10.00 – klasa 3m (sala 103) i klasa 3d (sala 105) 

godz. 10.30 – klasa 2d (sala 207) i klasa 3a (sala 206) 

godz. 11.00 – klasa 2m (sala 307) i klasa 2a (sala 108) 

godz. 11.30 – klasa 1mg (sala 208) i godz. 12.00 – klasa 1ep (sala 211) 

godz. 12.30 – klasa 1eg (sala 101) i godz. 13.00 – klasa 1m (sala 209) oraz klasa 1e (sala 304) 

1 VI 2020. Biblioteka szkolna i konsultacje z nauczycielami 

26 VI 2020. Zakończenie roku szkolnego 



Aby zapobiec gromadzeniu się młodzieży do szkoły wchodzono dolnym wejściem, a 

wychodzono wyjściem obok sekretariatu. 

 

 

 

 

Drużyna "Zsg Eko Start" wywalczyła trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie filmowym 

Filmeko, zorganizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w ramach projektu 

"Postaw na Słońce". 

We wtorek, 9 czerwca, pięciu pierwszoklasistów, uczniów klas elektrycznych, odebrało 

dyplomy i nagrody, które dyrektor ZSG wręczył im w imieniu organizatora konkursu. Z 

powodu pandemii nie można było uczynić tego wcześniej, ani też zorganizować uroczystej 

gali. Mimo skromnej oprawy było jednak uroczyście i radośnie.  

- Wasz sukces jest naszym sukcesem – mówił Arkadiusz Marucha, dyrektor Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej do uczniów klas pierwszych elektrycznych, gratulując każdemu z 

osobna tak wielkiego osiągnięcia. 

Zwycięzcy to uczniowie klasy 1e i 1eg, kształcący się w zawodzie technika elektryka. Ich 

drużyna "Zsg Eko Start" to: Marcel Sobiesiak, Chapuła Łukasz, Hanc Maciej, Roczon 

Mateusz z klasy 1eg oraz Kamil Kuriata z klasy 1e. Opiekunem uczniów była nauczycielka 

przedmiotów zawodowych elektrycznych Sylwia Osoba 

 

 

 

Pod długim lockdownie uczniowie przyszli na spotkania z wychowawcami, by odebrać świadectwa 

ukończenia roku szkolnego. Każdy z poziomów klas w wyznaczonej osobnej godzinie z zachowaniem 

reżymu sanitarnego. Radość ze spotkania była ogromna, bo przecież większość uczniów nie widziała 

się face to face od 12 marca. Po wspólnym spotkaniu i podzieleniu się swoimi spostrzeżeniami na 

temat nauki na odległość niektóre klasy stanęły do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. 

 

9 VI 2020 „ZSG Eko Start” odebrała nagrody 

24 VI 2020 Zakończenie roku szkolnego 


