
 

 

 

 

 

1 IX 2009. Rozpoczęcie roku szkolnego. Uroczystość 

zaszczycił swoją obecnością Starosta Łęczyński 

Adam Niwiński, który pogratulował osiągnięcia 

bardzo dobrych wyników na egzaminie maturalnym i 

zawodowym. Około 90 proc. uczniów zdało końcowe 

egzaminy co wysuwa Zespół Szkół Górniczych na 

czołowe miejsce w rankingu szkół, nie tylko w 

województwie. 

Po wakacyjnym odpoczynku uczniowie zastali w 

szkole wiele nowości, przede wszystkim nową kadrę 

kierowniczą. Dyrektorem ZSG został Arkadiusz 

Marucha, funkcję wicedyrektora będzie pełnić Edyta 

Król, pełniący obowiązki dyrektora Waldemar Kolanowski będzie nadal pracował jako nauczyciel biologii. 

Pracę w szkole podjęli nowi nauczyciele przedmiotów zawodowych – w uruchomionym w tym roku Technikum 

Elektrycznym. Zatrudniony został nowy nauczyciel języka angielskiego oraz została szkolna psycholog. 

Wrzesień 2009. Podajemy wyniki egzaminów zewnętrznych w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej w roku 

szkolnym 2008/2009. Mamy się czym chwalić ponieważ zarówno wyniki egzaminu maturalnego jak i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wypadły bardzo dobrze.  

Matura 

Do egzaminu dojrzałości przystąpiło - 48 uczniów 

Egzamin dojrzałości zdało - 42 uczniów, co stanowi 87,5 % uczniów 

Nie zdało 6 absolwentów i tylko z jednego przedmiotu. Do sesji poprawkowej przystąpiło 5 uczniów. 

Średnia ogólna zdawalność w kraju wynosi - 81%, natomiast w województwie lubelskim - 82 %. Średnia 

zdawalność matury w technikach w kraju wyniosła 70%.   

Egzamin zawodowy 

Do egzaminu przystąpiło - 54 uczniów 

Egzamin zdało - 49 uczniów, co stanowi 90,7 % uczniów 

Nie zdało 5 absolwentów, w tym 2 osoby z etapu pisemnego i 3 z etapu praktycznego 

Średnia ogólna zdawalność w kraju wynosi - 49,9 % 

21-22 IX 2009. Żałoba narodowa. Społeczność uczniowską Zespołu Szkół Górniczych zgromadził dzisiaj 

uroczysty apel poświęcony ofiarom tragicznego wypadu w kopalni "Wujek-Śląsk". - My uczniowie Zespołu 

Szkół Górniczych, pragniemy okazać wyrazy naszej solidarności z Górniczą Bracią oddając hołd zmarłym, 

łącząc się w bólu i modlitwie z rodzinami tych, którzy stracili w tej tragedii życie. Dyrektor Arkadiusz Marucha 

mówiąc o tragedii górniczej, zwrócił uwagę przyszłym górnikom, by podczas odbywania zajęć 

praktycznych dbali o bezpieczeństwo swoje i innych, i nie zaniedbywali nauki przepisów bhp. Pamięć tragicznie 

zmarłych górników społeczność uczniowska uczciła minutą ciszy. Następnie ks. Paweł poprowadził modlitwę w 

intencji górników. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

25 i 28 IX 2009. W piątek i w poniedziałek w godz. od 9.00 do 15.00 odbyło się głosowanie na radnych do 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łęcznej, jednocześnie uczniowie naszej szkoły wybierali opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego oraz skład Samorządu. Uczniowie oddawali głosy w specjalnie przygotowanym lokalu 

wyborczym. W wyniku głosowania reprezentantami naszej szkoły w Młodzieżowej Radzie Miejskiej zostali: 

Sebastian Głowniak – kl. IIB, Radosław  Złomańczuk – kl. IIIA. Gratulujemy wybranym jednocześnie 

przypominamy, że kadencja radnego trwa dwa lata. Opiekunem SU została Maria Jarmuł - Snopek – nauczyciel 
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fizyki i technologii informacyjnej. Po ukonstytuowaniu skład Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

przewodniczący – Sebastian Głowniak, zastępca – Jakub Szanfisz, Skarbnik – Pędzisz Piotr. 

26 IX 2009.  W sobotę rano uczniowie klas czwartych 

wyruszyli do Częstochowy na pielgrzymkę maturzystów, 

by polecać wstawiennictwu Jasnogórskiej Pani tegoroczne 

egzaminy, a także dalszą drogę życiową. Maturzyści z 

Archidiecezji Lubelskiej pielgrzymują na Jasną Górę już od 

ćwierć wieku – uczniowie naszej młodej szkoły biorą w 

niej udział po raz drugi. Maturzyści wyruszyli pod opieką 

wychowawców: Janiny Sobali i Elizy Szymańskiej oraz 

księży katechetów: ks. Pawła Grzebalskiego i ks. Dariusza 

Stankiewicza.   

Maturzyści przy zapalonych świecach odnowili swoje 

przyrzeczenia chrzcielne oraz dokonali Aktu Zawierzenia 

Matce Bożej Jasnogórskiej. W programie pielgrzymki 

znalazł się także koncert jubileuszowy w Sali o. Kordeckiego. O godz. 20.00 w Kaplicy Matki Bożej młodzież 

wzięła udział w Jasnogórskiej Modlitwie o pokój dla świata, a o godz. 21.30 w Drodze Krzyżowej na Wałach 

jasnogórskich. Tegoroczne pielgrzymki maturzystów arch. lubelskiej przebiegają pod hasłem: „Nawiedzić dom 

Matki”. 

13 X 2009. Obchodny Dnia Edukacji Narodowej połączone zostały z uroczystością ślubowania uczniów klas 

pierwszych. Uroczystości szkolne swoją obecnością zaszczycili: Adam Niwiński Starosta Powiatu 

Łęczyńskiego, Andrzej Grzesiuk Dyrektor Zespołu Szkół nr 1, Andrzej Radko Wicedyrektor ZS nr 1. 

Uroczystość rozpoczął hymn państwowy, a przed samym ślubowaniem hymn górniczy. Aktu pasowania na 

pełnoprawnego członka ZSG w Łęcznej dokonał Dyrektor Arkadiusz Marucha poprzez uderzenie „kilofem” w 

ramię ucznia. – Dołączyliście do grona społeczności Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Pamiętajcie to jest 

honor, ale i obowiązek. Nie zawiedźcie pokładanych w was nadziei. Jestem pewien, że szkoła będzie z was 

dumna, że będziecie stanowili wysoko wykwalifikowaną kadrę polskiego górnictwa – mówił do zgromadzonej 

młodzieży. Natomiast Starosta gratulował nauczycielom w dniu ich święta starań włożonych w edukację, która 

przynosi tak dobre efekty. Wyraził również nadzieję, że szkoła górnicza doczeka kiedyś osobnego budynku.  

Zwieńczeniem uroczystości była część artystyczna przygotowana z okazji Dnia Edukacji Narodowej i 

przygotowana przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Marii Jarmuł-Snopek. Podziękowaniem za 

nauczycielski trud były życzenia i piękne kwiaty. 

17 XI 2009. Tym razem w ramach zajęć z Przysposobienia Obronnego uczniowie klasy Ia wyjechali na lubelską 

strzelnicę. 10 listopada wyjeżdżała klasa Id, a wcześniej 20 października była to klasa IIb. W ramach zajęć z 

Przysposobienia Obronnego uczniowie klasy II b odwiedzili jedną z lubelskich strzelnic. Pod fachowym okiem 

wieloletniego trenera początkujący strzelcy mieli okazję wypróbować  broń małego kalibru 5,6 mm czyli 

popularny karabinek KBKS oraz obejrzeć broń innego typu. 

Przed rozpoczęciem strzelania uczniowie przeszli krótkie przygotowanie teoretyczne dotyczące broni, warunków 

bezpiecznego zachowania się na strzelnicy, bezpiecznego obchodzenia się z bronią, a także budowy broni 

sportowej, zasad jej działania i celowania oraz właściwej postawy strzeleckiej. 

21 X 2009. Spotkanie z pisarzem i z wydawcą. Na zaproszenie organizatora spotkania - PBP w Łęcznej - 

przybyli uczniowie szkół średnich z terenu powiatu w tym i reprezentanci Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Okazją była promocja książki wydanej w 70. Rocznicę Kampanii Wrześniowej "Bez amarantów. Ułańska 

ballada", a także jubileusz 20-lecia Wydawnictwa Norbertinum. Na spotkaniu obecny był Norbert 

Wojciechowski, prezes oficyny wydawniczej i jednocześnie jej założyciel. 

Obaj panowie przykuli uwagę młodych osób na całe dwie godziny. Potrafili ciekawie i barwnie opowiadać o 

swoich książkach, o swoich pasjach, o najnowszej historii. W opowieściach odwoływali się także do wspomnień 

z czasu PRL-u, by porównać sytuację rynku wydawniczego, obecnej niegdyś cenzury, limitów wydawniczych 

czy zmieniających się czytelniczych zainteresowań. 

 

http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/5784.mp3


29 X 2009.  W Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie 

odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów 

stypendystom Prezesa Rady Ministrów 

Rzeczpospolitej Polskiej. Wspaniałą galę 

przygotowano dla 274 stypendystów województwa 

lubelskiego, stypendia przyznane przez Ministra 

Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w nauce 

otrzymało w tym roku 17 uczniów. Na uroczystość 

zostały zaproszone władze miasta, rektorzy uczelni 

wyższych, posłowie i senatorowie, a także 

burmistrzowie i starostowie jako przedstawiciele 

organów prowadzących szkoły, wraz z uczniami 

przybyli ich opiekunowie – nauczyciele i dyrektorzy szkół.  

Uroczystość poprzedził występ Teatru Panoptikum Młodzieżowego Domu Kultury w Lublinie, młodzież 

przedstawiła sztukę Ildefonsa Gałczyńskiego „Ósmy dzień stworzenia”. Po części artystycznej nastąpiła 

najważniejsza część spotkania czyli wręczenie dyplomów PRM. Wśród nagrodzonych był również uczeń 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, który w tym roku, tak jak i w poprzednim, otrzymał stypendium za 

wybitne osiągnięcia w nauce. Wojciech Kita, uczeń klasy IVa Technikum Górniczego osiągnął średnią ocen 

5,07. Gratulujemy i życzymy równie wysokiej średniej z egzaminu maturalnego. 

3 XI 2009. We wtorek uczniowie klas czwartych zasiedli w dwóch salach, by napisać próbny egzamin maturalny 

z matematyki. W tym roku matematyka po raz pierwszy od ponad 20 lat będzie obowiązkowym przedmiotem. 

Próbna matura wyglądała jak prawdziwa, zachowane zostały wszystkie procedury. Nie było jednak łatwo -

 twierdzą uczniowie. Na szczęście do maja zostało jeszcze trochę czasu. 

9 XI 2009.  Apel z o okazji 91. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Apel rozpoczął się Rotą. 

Młodzież przygotowała spektakl słowno muzyczny, wykorzystano również prezentację przedstawiającą walki 

Legionów o wolność Ojczyzny. Zabrzmiały znane pieśni legionowe m.in. Marsz pierwszej brygady. Święto 

Odzyskania Niepodległości jest najważniejszym świętem narodowym. Polska po 123 latach zaborów stała się 

suwerennym państwem. 

10 XI 2009.  We wtorek przy ul. Braci Wójcickich odbyła się uroczystość nadania nazwy nowej ul. 

Suffczyńskich i ronda Łęczyńskich Bohaterów Września. Na uroczystość przybyli mieszkańcy Łęcznej, 

uczniowie szkół średnich oraz dzieci z łęczyńskich przedszkoli. Burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski dziękował 

za obecność młodych, którzy w ten sposób mogą poznawać historię miasta i regionu, naszej Małej Ojczyzny.  

Ks. dziekan Stefan Misa dokonał poświęcenia ulicy, ronda oraz tablicy upamiętniającej bohaterów walczących o 

tę ziemię. Symbolicznego odsłonięcia pomnika dokonał Burmistrz oraz pan Strzyrzewski, członek rodziny 

jednego z uczczonych bohaterskich obrońców Łęcznej. Pod pomnikiem delegacje złożyły kwiaty. Po odegraniu 

hymnu państwowego rozpoczął się Apel Poległych. 

Dalsza część uroczystości odbywała się w Centrum Kultury, gdzie zgromadzeni przeszli w marszu 

prowadzonym przez orkiestrę górniczą, w której znaczny udział mają uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej. W programie uroczystości w CK przewidziano część artystyczno-patriotyczną, zaprezentowana została 

również publikacja „Łęczyński Wrzesień 1939 roku” autorstwa Marii Kieres-Kramek i Eugeniusza Misiewicza.  

11 XI 2009. Święto Odzyskania Niepodległości. Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem 

przedstawicieli szkół, zakładów pracy, Urzędu Miasta i Powiatu Łęczyńskiego sprawowana była w kościele pw. 

św. Marii Magdaleny w Łęcznej. Program patriotyczny przygotowała młodzież z Zespołu Szkół nr 1.  

Po okolicznościowych przemówieniach Starosty Łęczyńskiego i Burmistrza Łęcznej rozpoczął się Apel 

Poległych prowadzony przez ucznia Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Uroczystą oprawę muzyczną święta, 

jak co roku, przygotowała Orkiestra Górnicza LW. "Bogdanka" S.A. pod kierownictwem kapelmistrza Romana 

Kurzępy.  

1 XII 2009.  Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego "Wypadek to nie przypadek" to akcja profilaktyczna 

adresowana do uczniów klas trzecich i czwartych Technikum Górniczego, którzy posiadają prawo jazdy, albo 

którzy zamierzają się o nie  ubiegać w najbliższym czasie. Ukierunkowana jest w szczególności na  



kształtowanie określonych motywacji, postaw i zachowań młodzieży na drogach poprzez: edukację 

komunikacyjną tj, wyrabianie przyzwyczajeń i nawyków przestrzegania przepisów kodeksu drogowego. 

Spotkanie z młodzieżą poprowadzili: mgr inż. Lech Pocheć z Ośrodka Szkolenia Kierowców "Pionier" oraz mł. 

asp. Piotr Kostyła z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.  

2 XII 2009  Turniej Barbórkowy w piłce 

siatkowej szkół ponadgimnazjalnych o puchar 

Dyrektora Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

będzie już stałym elementem obchodów 

barbórkowego świętowania. Rozgrywki sportowe 

cieszą się popularnością wśród młodzieży, 

dlatego w turnieju wystartowały drużyny nie 

tylko z terenu Powiatu Łęczyńskiego, ale także i 

Powiatu Lubartowskiego, z Zespołu Szkół 

Górniczych w Ostrowie Lubelskim. Poza 

„górnikami” z Ostrowa do zawodów przystąpiły 

szkoły z Kijan, Milejowa i Łęcznej. Po 

wielogodzinnych eliminacjach wyłoniono 

zwycięzców, za zajęcie miejsc I – III nagrodzeni otrzymali statuetkę św. Barbary, patronki górników. Statuetki i 

dyplomy wręczył Arkadiusz Marucha, dyrektor ZSG w Łęcznej. Gratulujemy i zapraszamy za rok. 

Wyniki rozgrywek: 

I miejsce  – Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach 

II miejsce  –  Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

III miejsce –  Zespół Szkół Górniczych w Ostrowie Lubelskim 

IV miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej 

V miejsce – Zespół Szkół nr 2 w Milejowie 

 

Barbórka 2009.  Uroczysty apel z okazji Barbórki zgromadził w przeddzień górniczego święta społeczność 

szkolną i zaproszonych gości: przedstawicieli LW "Bogdanka" S.A., przedstawicieli władz Powiatu 

Łęczyńskiego oraz dyrekcję z ZS nr 1 w Łęcznej. Na początku uroczystości ks. Paweł Grzebalski poprowadził 

modlitwę w intencji górników i ich rodzin.  

Młodzież zaprezentowała zwyczaje Barbórkowe, poczynając od przedstawienia patronki górników św. Barbary, 

poprzez pobudkę orkiestry górniczej, uroczystości kościelne i następnie na cechowni, po towarzyszące im 

imprezy rozrywkowe czyli Karczmę Piwną. Program wzbogacił męski chór rodem z Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej, wszystkim podobały się ich pieśni, a zwłaszcza zaśpiewana z mocą: Jam śląski pieron, silny jak tur, 

wydobywam węgiel z podziemnych gór. Wspaniale zaprezentowała się również młodzież grająca w orkiestrze 

górniczej LW "Bogdanka" S.A. i nic dziwnego, bo to już przecież profesjonaliści. Całości dopełnił pokaz 

multimedialny obrazujący przedstawiane treści barbórkowego świętowania. Na zakończenie nie mogło 

zabraknąć życzeń. Młodzież przedstawicielowi kopalni, Leszkowi Rawskiemu, kierownikowi działu BHP, 

wręczyła kwiaty oraz przekazała barbórkowe życzenia. 

Czwartego grudnia w Górnicze Święto wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Górniczych wzięli udział w uroczystej 

Mszy św. Barbórkowej, a delegacja ze szkoły wraz z dyrekcją wzięła udział w dalszych uroczystościach na 

cechowni.  

10  XII 2009.  Klasa Ib ze swoim wychowawcą Januszem Mieczkowskim, wybrała się w czwartek na pierwszą 

szkolną wycieczkę, niezbyt odległą, ale jednak atrakcyjną. Na pewno wszyscy widzieli Zamek Lubelski z 

zewnątrz, ale zwiedzić go to już zupełnie inna sprawa. Miejscem, które trzeba koniecznie zobaczyć jest Kaplica 

Zamkowa, zabytek w skali światowej z unikalnymi bizantyjsko - ruskimi freskami, namalowanymi dzięki 

fundacji Władysława Jagiełły. Tam też znajduje się najbardziej wiarygodny portret polskiego władcy. W 

Muzeum uwagę uczniów przykuł również stół z odciśniętą czarcią łapą. Niestety robienie zdjęć w muzeum jest 

zbyt kosztowne, a w kaplicy niemożliwe, dlatego fotki zostały zrobione na zewnątrz. Oczywiście największą 

atrakcją wyjazdu był hit filmowy "2012", ale to już  trzeba zobaczyć samemu. 

13 XII 1981. Obchody 28 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zaszczycił swoją obecnością Starosta 

Łęczyński Pan Adam Niwiński. Uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny przygotowany pod 

kierunkiem nauczycieli: Jarosława Czuchaja i Józefa Rudzkiego. W przedstawieniu, obok licznych faktów 

http://www.zamek-lublin.pl/index.php?r=404&l=pl
http://www.zamek-lublin.pl/index.php?r=404&l=pl
http://www.magiczny-lublin.pl/legendy/czarcia-lapa.php


historycznych, które przybliżyły genezę i przebieg wydarzeń całego stanu wojennego, życie codzienne w 

tamtym czasie i działalność podziemia, znalazły się utwory poetyckie poświęcone tematyce stanu wojennego 

oraz piosenki, zarówno powstałe w stanie wojennym jak i tworzone podczas całego PRL-u. W czasie apelu 

wyświetlane były zdjęcia Polski ogarniętej wojną „jaruzelską”. Przybliżono również postać ks. Jerzego 

Popiełuszki, legendarnego kapelana ludzi pracy, kapłana bestialsko zamordowanego przez Służbę 

Bezpieczeństwa PRL. 

Cała uroczystość przebiegała w nastroju refleksji i zadumy. Uczniowie, którzy stan wojenny znają tylko z 

podręczników lub doświadczeń swoich rodziców, w skupieniu słuchali wierszy i piosenek. Była to dla nich 

znakomita lekcja najnowszej historii Polski. 

 22 XII 2009. Szkolne spotkanie wigilijne z 

wystawieniem Jasełek zaszczycili swoją 

obecnością: Adam Niwiński Starosta Łęczyński 

i Arkadiusz Biegaj Przewodniczący Rady 

Powiatu. W świątecznym nastroju nauczyciele i 

uczniowie obejrzeli przedstawienie 

przygotowane przez młodzież naszej szkoły pod 

kierunkiem ks. Pawła Grzebalskiego. Myślą 

przewodnią Jasełek było odkrywanie, że dzięki 

doświadczeniu miłości, życzliwości, 

zrozumienia i przebaczenia w rodzinie jesteśmy 

blisko Betlejem. Wszystkim udzielił się 

świąteczny nastrój czego wyrazem było 

włączenie się do wspólnego śpiewania kolęd razem z występującymi. 

Po przedstawieniu Starosta podzielił się swoimi refleksjami z wiązanymi z przeżywaniem Świąt Bożego 

Narodzenia, natomiast Przewodniczący Rady Powiatu wyraził radość, że tradycja bożonarodzeniowych spotkań 

jest podtrzymywana w Zespole Szkół Górniczych. Goście złożyli również życzenia świąteczne i noworoczne. 

Także Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha złożył wszystkim obecnym bożonarodzeniowe życzenia. Świąteczne 

spotkanie w naszej szkole zakończyło wspólne  dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń.  

14 I 2010. Wycieczka do stolicy. Na pewno warto zwiedzić Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, ponieważ 

zgromadzono w nim, aż 89 tys. militariów. Istotny fragment wystawy stałej, poświęconej II wojnie światowej 

stanowią eksponaty związane z Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie. Na tę wystawę wybrali się uczniowie 

klas II i III naszej szkoły, którzy jednocześnie wzięli udział w lekcji muzealnej.  

Kolejną atrakcją wycieczki było kino IMAX i z projekcją słynnego filmu Jamesa Camerona „Avatar”, który 

koniecznie trzeba obejrzeć w formacie 3D. Do tego dzieła chyba nikogo nie trzeba przekonywać Uczniowie 

wyruszyli pod opieką wychowawców: Wiesławy Misztal, Teresa Patryn oraz Barbary Szmydt. 

20 I 2010. W Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie odbył się Powiatowy turniej tenisa 

stołowego o puchar Starosty Łęczyńskiego. Uczestniczyła w nim młodzież ponadgimnazjalna z okolicznych 

szkół. Po zaciętej walce chłopcy z naszej szkoły: Kamil Aftyka 3a i Łukasz Chodun 2b zajęli drużynowo II 

miejsce, wygrywając dla szkoły piłkę nożną, zaś indywidualnie otrzymali rakietki do tenisa stołowego. Nagrody 

uczniom wręczył Sekretarz Powiatu Kazimierz Radko.  

2-3 II 2010. – Chodnik węglowo - kominowy drążony będzie w pokładzie 405/1 prostopadle do przecznicy VII na 

poziomie 650 m. Grubość (miąższość) pokładu 405/1 wynosi od 2,5 do 4 m. Bezpośrednio w stropie występuje 

2,5 m warstwa iłowca, a nad nim 6 m piaskowca… – tak brzmi początek zadania egzaminacyjnego, części 

praktycznej, do której uczniowie mieli stworzyć projekt realizacji prac związanych z drążeniem chodnika 

węglowo kamiennego w pokładzie, z wykorzystaniem kombajnu chodnikowego. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywał się we wtorek i środę. Pierwszego dnia uczniowie 

pisali część teoretyczną, a następnego praktyczną. Od czerwcowych wyników tego ważnego dla uczniów 

technikum egzaminu, zależeć będzie ich dalsza droga zawodowa. To czy opuszczą mury szkoły z dyplomem 

technika górnictwa podziemnego, będzie ich „ być albo nie być” na rynku pracy w górnictwie. Aktualnie wyniki 

prac posłużą nauczycielom przedmiotów zawodowych do zorientowania się w rzeczywistych umiejętnościach 

uczniów. Oczywiście mamy nadzieję, że wszystko poszło dobrze. 

 



8 II 2010. Kto chciał, ten mógł na własne oczy zobaczyć, że możliwości 

ludzkiego organizmu są  niewyobrażalne. Zaprezentował je niewielki 

człowiek: jedynie 160 cm wzrostu i 68 kg wagi, mistrz ninjitsu i karate 

tradycyjnego – Jurij Ziniewicz. Jego pokazy zapierają dech nawet 

największym chojrakom, no bo któż może podskoczyć facetowi, który 

gołymi rękom wbija gwoździe, potrafi w kilkanaście sekund opleść 

wokół szyi metalowy pręt, spacerować po tłuczonym szkle (z panią 

fizyk na rękach:)), wchodzić po drabinie skonstruowanej z samurajskich 

mieczy, leżeć na gwoździach i przeżyć zamaszyste uderzenie młotem w 

pierś albo przeciągnąć gołą dłonią po ostrzu katany? No kto? Ten 

niesamowity pokaz oglądali uczniowie i nauczyciele ZSG i 

sąsiadującego z naszą szkołą Technikum z ZS nr 1. 

 

13 II 2010. Cztery lata w szkolnych murach to tak niewiele, a przecież 

pozostają w pamięci na całe życie. Ten czas dorastania ku dojrzałości 

ma w sobie niezaprzeczalny urok wspólnie przeżytych chwil – tych 

dobrych i tych złych. To one cementują przyjaźnie. Za 100 dni matura, 

dalej egzaminy zawodowe, ale w kalendarzu szkolnych imprez figuruje też uświęcony tradycją bal 

studniówkowy. Eleganccy panowie i piękne panie – jeszcze uczniowie, odświętna, uroczysta atmosfera, 

przemówienia, podziękowania, kwiaty.  

To "już" drugi bal w historii szkoły, który zgromadził w kopalnianej stołówce młodzież klas czwartych, ich 

wychowawców: Elizę Szymańską i Janinę Sobalę, nauczycieli, dyrekcję, władze powiatu łęczyńskiego i 

oczywiście rodziców.  – Mam nadzieję, że plany i marzenia z jakimi przyszliście do szkoły chociaż po części się 

spełniły, a jeśli nie to bez obaw, jeszcze wszystko przed wami – mówił Arkadiusz Marucha, dyrektor ZSG w 

Łęcznej. Otwierając bal studniówkowy słowami: Poloneza czas zacząć! życzył wszystkim szampańskiej zabawy. 

17 III 2010. Nauka popłaca, o czym przekonali się uczniowie naszej szkoły, którzy dzisiaj podczas apelu 

otrzymali stypendia, dyplomy i gadżety szkolne. Komisja stypendialna wraz z dyrektorem Arkadiuszem 

Maruchą przyznała stypendia za wyniki w nauce dla uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej w I 

semestrze roku szkolnego 2009/2010. Stypendia zostały przyznane uczniom zgodnie z wnioskami 

wychowawców klas. Za średnią ocen:  4,00 - 4,49  – 100 zł, za średnią 4,50 i wyżej – 112 zł. Powyższe kryteria 

zaopiniowała pozytywnie Rada Pedagogiczna w dniu 28 stycznia 2010 r.  

Stypendia otrzymało 17 uczniów: Wojciech Kita (IVa) śr. 4,81, Ernest Stopa (Id) śr. 4,80, Bartłomiej Kot (IIc) 

śr. 4,39, Tomasz Koperczak (IVb) śr. 4,38, Kamil Świrski (Id) śr. 4,27, Sylwiusz Ożóg (IVa) śr. 4,25, Dariusz 

Sernacki (IVa) śr. 4,25, Dariusz Adamczyk (IVa) śr. 4,19, Paweł Czubacki (IIa) śr. 4,17, Robert Małyska (IVa) 

śr. 4,13, Adam Szwed (IVb) śr. 4,13, Marcin Lipczak (IIa) śr. 4,06, Konrad Józefczuk (IIc) śr. 4.06, Paweł 

Murgała (IVb) śr. 4,06, Piotr Gajosz (IVb) śr. 4,06, Rafał Duklewski (IVb) śr. 4,00, Konrad Lipczak (IVa) śr. 

4,00. Pieniądze można było odebrać w księgowości zaraz po zakończonym apelu. 

18 III 2010. W Zespole Szkół nr 1 przy ul. Bogdanowicza 9 odbyły się eliminacje miejsko - gminnego etapu 

XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Eliminacje prowadzone były w trzech kategoriach 

wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. W turnieju wzięło udział trzech uczniów 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej: Sebastian Zabłotny z kl. IIc, Mateusz Zabłotny z kl. Ib i Kamil 

Kaczanowski z kl. IIa.  

Eliminacje odbywały się dwuetapowo, najpierw uczniowie rozwiązywali test, a następnie  ci, którzy uzyskali 

najlepsze wyniki przeszli do części ustnej. Mundurowym przedstawicielem komisji konkursowej był Tomasz 

Bujak, sekretarz Zarządu Miejsko – Gminnego w Łęcznej. Do eliminacji na szczeblu powiatowym 

zakwalifikowało się dwóch przedstawicieli naszej szkoły: Sebastian Zabłotny – zajmując miejsce II i Mateusz 

Zabłotny zajmując miejsce III. Kolejny etap eliminacji już 26 marca w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w 

Łęcznej. 

22 III 2010. Nie na wagarach tylko w szkole uczniowie powitali pierwszy Dzień Wiosny. Było wesoło i 

ciekawie, bo o atrakcje tego dnia zadbał Samorząd Uczniowski. Szkolny korytarz wypełnił się stolikami, przy 

których zasiedli przedstawiciele każdej klasy, przystępując do turnieju o tytuł najlepszej klasy w szkole. Trzeba 

było wykazać się wiedzą, sprawnością fizyczną, a nawet zdolnościami plastycznymi.  Całość szkolnej imprezy 

prowadził Sebastian Głowniak, przewodniczący SU.  



Na początku odbył się konkurs językowy, należało ułożyć czterowiersz, oczywiście na temat wiosny. Następnie 

należało wypisać jak najwięcej rzeczowników z wyrażeniem „wio”. Drugą część stanowił quiz przyrodniczy z 

niezwykle „trudnymi” i „podchwytliwymi” pytaniami, np.: jakie jest największe zwierzę świata, najmniejszy 

ptak, z ilu komórek składa się bakteria? Ogromnym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny, podczas 

którego uczniowie mieli za zadanie namalować swego wychowawcę. Na pewno wychowawcy mogli wiele się z 

nich dowiedzieć… o sobie i swoich wychowankach. Entuzjazm wzbudziła prezentacja ilustracji i próba 

odgadnięcia: kto jest kim? Ostatnia część sprawnościowa to wyścig taczek i rzut kulką do kosza… na śmieci. W 

ten sposób można było potrenować wrzucanie papierków tam, gdzie ich miejsce, a nie obok, jak to czasem 

bywa.  

Na zwycięzców czekały nagrody, przyniósł je Pan Dyrektor w czarnych reklamówkach. Ale zdradzimy co tam 

było: kubki i smycze z logo szkoły. No i oczywiście dyplomy! Pierwsze miejsce zajęła klasa IVb, drugie klasa 

IIc, trzecie IIIa.  

24 III 2010. W Zespole Szkół Górniczych w 

Łęcznej odbyła się VII edycja Powiatowego 

Konkursu „Młody Chemik” skierowana do 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do 

konkursu przystąpiło 19 uczniów z trzech 

szkół: z I LO im. Jana Zamoyskiego w 

Łęcznej, z ZS nr 2 im. Simona Bolivara w 

Milejowie oraz z Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej.  Wszyscy uczestnicy wykazali się 

wysokim i wyrównanym poziomem wiedzy 

z zakresu podstaw chemii i ekologii.  

Zwycięzcy: 

I miejsce – Wiletta Ciupak 

II miejsce – Monika Filipnik 

III miejsce – Justyna Karwacka 

Wyróżnienia otrzymali: Jzabela Malejanka, Joanna Bochniarz, Tomasz Chwedziak.  

Nagrody dla laureatów ufundowała Rada Rodziców Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej i były to: dysk 

zewnętrzny i dwa pendrivy. Wszyscy uczestnicy otrzymali smycze z logo ZSG, a osoby wyróżnione dodatkowe 

szkolne gadżety. Organizatorem konkursu była Teresa Patryn, nauczyciel chemii w naszej szkole. 

8 IV 2010. W Zespole Szkół Nr 1, w Technikum przy ul. Bogdanowicza 9 odbyły się pierwsze Targi 

Edukacyjne. Wzięły w nim udział szkoły i uczelnie wyższe z terenu województwa lubelskiego m.in. 

Politechnika Lubelska, KUL, Uniwersytet Przyrodniczy oraz uczniowie szkół z terenu Łęcznej, Milejowa, Kijan 

i Ludwina. Oczywiście nie zabrakło tam również naszego stoiska. Prezentacja miała dotyczyć głównie oferty 

edukacyjnej dla dorosłych, ale była to też okazja do przedstawienia całego Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Największym zainteresowaniem odwiedzających targi, cieszyły się pokazy z ratownictwa medycznego, 

prezentowane na manekinach, albo też na osobach chętnych z widowni. Ze względu na bliskie sąsiedztwo 

Targów Edukacyjnych, uczestniczyli w nich wszyscy uczniowie naszej szkoły. 

12 IV 2010.  Pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem uczcili wczoraj uczniowie naszej szkoły, 

uczestnicząc w uroczystej akademii, podczas której przypomniane zostały również wydarzenia katyńskie sprzed 

70. lat. W apelu wzięli udział także władze powiatu: Starosta Adam Niwiński i Wicestarosta  Andrzej 

Dyczewski.  

Podczas tej smutnej uroczystości można było obejrzeć prezentację przedstawiającą wiadomości ze świata, 

relacjonujące wydarzenia w Polsce, a także listę tych którzy zginęli na służbie Ojczyźnie. Minutą ciszy wszyscy 

uczcili pamięć ofiar tragedii, natomiast modlitwę w ich intencji poprowadził ks. Paweł Grzebalski.                      

– Przez te dramatyczne godziny w ostatnim czasie wszystko już chyba zostało powiedziane, dlatego trudno 

cokolwiek dodać –  mówił z ogromnym wzruszeniem Pan Starosta – Niech ta dramatyczna lekcja historii 

zamieni się w dobro dla nas wszystkich. Jest ku temu jedna i niepowtarzalna okazja, aby politycy wyciągnęli z 

tego wnioski, a my ich wspierajmy, czynnie uczestnicząc w życiu politycznym. 

 



16 IV 2010. W piątek rano młodzież Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej wraz z młodzieżą z Gimnazjum nr 2 wyruszyła do 

Warszawy, by tam w Pałacu Prezydenckim pokłonić się i oddać 

hołd Prezydentowi Rzeczypospolitej i jego Małżonce oraz 

ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. 

Wyjazd ten był wydarzeniem wyjątkowym, wyjątkowa też była 

ilość młodzieży chętnej do uczestnictwa w nim. Niestety nie 

wszyscy, ze względów organizacyjnych, mogli do Warszawy 

pojechać. 

Dla tych, którzy tam dotarli, było to wydarzenie o wielkiej 

randze. – Krakowskie przedmieście w Warszawie przywitało nas 

niezwykłą atmosferą i nieprzebranymi tłumami Polaków z 

różnych stron kraju. Wokół panowała powaga, skupienie o 

uroczysta cisza. Ludzie modlili się, płakali lub stali w zadumie. 

To co nas zdziwiło i zaskoczyło to wielkie rzesze młodzieży, która 

podobnie jak my, przybyli z odległych stron Polski i przez długie 

godziny czekali w kilometrowych kolejkach, by wejść do Pałacu 

Prezydenckiego i przez krótką chwilę pokłonić się przed trumnami prezydenckiej pary, przyklęknąć i przeżegnać 

się – wspominali uczniowie ZSG. 

Powaga tłumu, nastrój smutku, cisza, mnóstwo polskich flag z żałobnymi wstęgami, płonące znicze, portrety 

ofiar katastrofy – wszystko to potęgowało wyjątkowy nastrój tych chwil.  

28 IV 2010. Powiatowa Biblioteka Publiczna od kilku lat prowadzi cykl spotkań pod hasłem: Czy ich znamy? 28 

kwietnia, już w nowym lokum biblioteki przy ulicy Staszica 9, odbyło się kolejne, wyjątkowe, promujące 

wydanie periodyku naukowego: Studia Łęczyńskie.  

W spotkaniu uczestniczyli autorzy publikacji m.in. pracownicy Instytutu Historii UMCS, a także przedstawiciele 

władz z terenu powiatu i jego okolic. Młodzież ze szkół powiatu łęczyńskiego, również z Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej, zaprezentowała "próbki" tekstów poszczególnych autorów.  

30 IV 2010. Uroczystość pożegnania absolwentów Zespołu Szkół Górniczych rozpoczęła się hymnem 

narodowym, a następnie hymnem górniczym zaśpiewanym przez społeczność uczniowską. Część pierwsza 

poświęcona była uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Następnie uczniowie klas trzecich zaprezentowali 

część artystyczną, którą zadedykowali tegorocznym absolwentom. 

Wicedyrektor Edyta Król wręczyła nagrody absolwentom. Odchodzącym uczniom życzyła, by podróż w dorosłe 

życie była ciekawa, pełna przygód i doświadczeń, sukcesów, po prostu szczęśliwa. podsumowując czas nauki, 

powiedziała: To była ciężka praca, ale dziś są jej efekty: dorośli, dojrzali, mądrzy, kreatywni. Na zakończenie 

pragnę Was zapewnić, że szkoła pozostanie na zawsze Waszą szkołą. Wszyscy, czekamy na wiadomości o 

waszych losach i na Wasze odwiedziny. Ostatnim akcentem pożegnania było zasadzenie na terenie szkolnym 

dwóch drzewek. Przedstawiciele każdej klasy zasadzili swoje drzewko, znak obecności w murach tej szkoły. 

Mówi się, że prawdziwy mężczyzna powinien: "zasadzić drzewo, zbudować dom i spłodzić syna". Część 

zadania już wykonana. Powodzenia 

02 V 2010.  – Owiany tajemnicą park, w tle magiczne ruiny zamku. Wspaniałe miejsce do wspomnień, snucia 

legend i opowieści. Podczas Majówki w Zawieprzycach przeniosą się Państwo w czasy Jana III Sobieskiego, a 

nawet wczesnego średniowiecza. Pokazy walk, tańca, kuchni i uzbrojenia oraz liczne stanowiska rzemieślnicze to 

tylko niektóre z atrakcji – zapewniali organizatorzy: Powiat Łęczyński oraz Gmina Spiczyn. 

I rzeczywiście tak było, sprawdziliśmy, bo przedstawiciele Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, nauczyciele i 

uczniowie, wzięli udział w Majówce drugiego dnia.  W Zawieprzycach rozbili nawet swój namiot, co prawda nie 

średniowieczny, ale przydatny, bo niekiedy popadywało. Uczniowie przyjechali obejrzeć ciekawy program, ale 

przede wszystkim, by zapromować przybyłym na imprezę turystom swoją szkołę. Zwracali uwagę oryginalnym 

strojem, niektórzy z przyjezdnych prosili o  pamiątkowe zdjęcia, zainteresowani byli też kupnem czako, ale to 

oczywiście nie było na sprzedaż. 

4-27 V 2010.  Matura 2010. Maj dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych jest czasem wytężonej pracy, 

szczególnie w tym roku, gdzie dodatkowym, obowiązkowym przedmiotem jest matematyka. Zaczęło się we 

wtorek, jak zwykle od egzaminu z języka polskiego. Ksiądz Paweł Grzebalski wraz z uczniami modlił się przed 

rozpoczęciem egzaminu dojrzałości światło Ducha Świętego i dobre wyniki egzaminów. Miejmy nadzieję, że 

będą nie gorsi od kolegów z roku ubiegłego, którzy przecież wyznaczyli im wysoką poprzeczkę. 



Nasi uczniowie zdecydowali, że poza przedmiotami obowiązkowymi, będą zdawać egzamin maturalny z 

geografii, chemii, fizyki i języka rosyjskiego. Absolwentów Technikum Górniczego w czerwcu czeka jeszcze 

inny ważny egzamin  –  z przedmiotów zawodowych, nadający im uprawnienia do wykonywania zawodu 

technika górnictwa podziemnego.  

18 V 2010. W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej 

kształci się młodzież z terenu Powiatu Łęczyńskiego, ale 

też i dalszych okolic. Zależy nam na promowaniu szkoły 

tam, gdzie jeszcze o nas nie słyszano, dlatego ekipa 

uczniów i nauczycieli wyruszyła we wtorek na podbój 

Włodawy. W tym roku Szkole Podstawowej nr 3 

zorganizowane zostały I Targi Edukacyjne. Z ofertą 

edukacyjną przybyli wystawcy z kilkunastu szkół z niemal 

całego województwa lubelskiego. Były to szkoły 

zawodowe, technika, licea o różnych profilach nauczania 

m.in. leśnym, strażackim, pszczelarskim, rolniczym, 

gastronomicznym, wojskowym no i oczywiście górniczym. 

Na targach jak to na targach trzeba wypaść jak najlepiej, uczniowie udzielili lokalnym mediom wywiadów 

zachęcając słuchaczy „Twojego radia Włodawa” do wyboru szkoły górniczej w Łęcznej. Każda ze szkół mogła 

zaprezentować się na scenie przedstawiając swój program. Oprócz tradycyjnych prezentacji można było obejrzeć 

skecze, pokazy tańca np. break dance i kickboxingu oraz koncert zespołu rockowego. Nasi „górnicy” za 

prezentację szkoły zebrali brawa, a trzeba podkreślić, że nie wszystkim się to udało.  

30 V 2010.  Program tegorocznych Dni Łęcznej został wzbogacony o dni otwarte Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej. W niedzielę o godz. 15.00 w szkolne progi zapraszała młodzież, która zainteresowanych oprowadzała 

po obiekcie szkolnym. Do obejrzenia udostępniona została sala komputerowa, historyczna i sala im. Jana 

Samsonowicza – polskiego geologa, odkrywcy pokładów węgla w pasie wołyńsko - lubelskim. W sali można 

było obejrzeć tymczasową wystawę poświęconą Janowi Samsonowiczowi. Gościem specjanym dni otwartych 

ZSG, był Pan Walenty Bąbelewski, emerytowany górnki, malarz zrzeszony w łęczyńskiej grupie PLAMA, który 

zgodził się na zorganizaowanie w naszej szkole wystawy malarskiej o tematyce górniczej.  

1 VI 2010. Pierwszy dzień czerwca jest obchodzony w szkole jako Dzień Sportu. Rozgrywki o tytuł mistrza 

toczyły się w kilku konkurencjach: w piłce nożnej, siatkowej i w tenisie stołowym. Zmagania trwały przez cały 

dzień, zwycięskie drużyny otrzymały z rąk dyrektora Arkadiusza Maruchy dyplomy, a zdobywcy pierwszych 

miejsc dodatkowo prezenty ze szkolnymi gadżetami. 

Wyniki w piłce nożnej: I miejsce – klasa IIb, II miejsce – klasa Ia, III miejsce – klasa IIa. 

Wyniki w piłce siatkowej: I miejsce – klasa IIIa, II miejsce – klasa IIb, III miejsce – eksekwo klasa Id i Ib. 

Wyniki w tenisie stołowym: I miejsce – Patryk Kliszcz, klasa IIIb, II miejsce – Ernest Stopa, klasa Id, III miejsce 

– Mateusz Kwiatkowski – klasa Ia. 

Tytuł najlepszego piłkarza zdobył Kamil Dubicki z klasy Ia. 

Tytuł najlepszego siatkarza zdobył Przemysław Kozioł z klasy IIIa. 

Nagrody otrzymali także uczestnicy Biegu Kasztelańskiego, którzy zdobyli wysokie lokaty: 

Za zajęcie II miejsca – Paweł Czubacki, klasa IIa. 

Za zajęcie V miejsca – Łukasz Watras, klasa Ia. 

Za zajęcie VII miejsca – Damian Walenciuk, klasa Ia. 

 

7 i 9 VI 2010. Temat górniczy w malarstwie to rzecz niecodzienna, zwłaszcza, gdy dotyczy pracy pod ziemią, na 

szczęście mamy w Łęcznej artystę malarza Walentego Bąbelewskiego, górnika, który z fotograficzną wręcz 

dokładnością odzwierciedla tę niedostępną dla innych rzeczywistość podziemnego świata. Cykl obrazów „Moja 

robota w kopalni” stanowi poruszający, osobisty pamiętnik człowieka, który większość swego życia 

przepracował pod ziemią.  

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej pragnąc kultywować tradycje górnicze zorganizował w swoich murach 

wystawę prac malarskich łęczyńskiego artysty, połączoną z cyklem spotkań z wszystkimi uczniami szkoły.  

21-22 VI 2010. Do egzaminu zawodowego przystąpili uczniowie klas czwartych. Jest to dla nich najważniejszy 

egzamin, ponieważ potwierdza kwalifikacje w zawodzie technika górnictwa podziemnego. 



 

25 VI 2010. Uroczystość zakończenia roku szkolnego jest 

najbardziej oczekiwanym momentem szkolnej edukacji... 

Zapewne nie tylko dla uczniów. Słońce, woda, dalekie podróże, 

mamy na nie aż dwa letnie miesiące, warto dobrze je 

wykorzystać.  

Szkolna uroczystość rozpoczęła się Mszą św. sprawowaną w 

parafii pw. św. Barbary przez katechetę ks. Pawła 

Grzebalskiego. Następnie w murach szkoły uczniowie, którzy 

zdobyli bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, odebrali 

świadectwa i nagrody z rąk Starosty Łęczyńskiego Adama 

Niwińskiego i dyrektora ZSG Arkadiusza Maruchy. Starosta 

życząc uczniom udanego odpoczynku, zaznaczył, że z 

przyjemnością przyjmuje zaproszenia na nasze szkolne 

uroczystości: bo tutaj w Zespole Szkół Górniczych - mówił - 

pamięta się o wartościach, do których w życiu warto się 

odwoływać. Natomiast Dyrektor ZSG gratulował uczniom 

osiągniętych sukcesów potwierdzonych szkolnymi 

świadectwami. Zamiast szkolnego dzwonka zabrzmiała piosenka Elektrycznych Gitar: Dzieci wesoło wybiegły 

ze szkoły... 

1 VIII 2010. Powiatowe obchody rocznicy Powstania Warszawskiego rozpoczęły się o godz. 17.00 na Placu 

Powstań Narodowych w Łęcznej. O godzinie "W" zawyły syreny sygnalizujące początek zrywu 

niepodległościowego Warszawiaków. Część artystyczną przypominającą wydarzenia z 1944 roku 

zaprezentowała młodzież z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. – Dramatyczna historia Powstania 

Warszawskiego, jego uczestników, obraz bohaterstwa powstańców chociaż coraz bardziej oddala się w czasie to 

jednak pozostaje żywy w naszej pamięci. Obraz ten stał się wielkim narodowym etosem, który stanowił punkt 

odniesienia w kolejnych zrywach niepodległościowych  – mówił Arkadiusz Biegaj Przewodniczący Rady 

Powiatu.  

Następnie odbył się Apel Poległych i modlitwa za tych, którzy zapłacili życiem broniąc Warszawy i niepodległej 

Polski. – Aby Pan za męstwo i bohaterstwo obdarzył ich w Ojczyźnie Niebieskiej tą wolnością, o którą walczyli – 

modlił się ks. Paweł Grzebalski. Na zakończenie uroczystości delegacje szkół i zakładów pracy złożyły pod 

krzyżem wieńce, oddając hołd wszystkim walczącym bohaterom.  


