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4 września 2017 r. po dwóch miesiącach 

wakacji w Zespole Szkół Górniczych w 

Łęcznej zabrzmiał szkolny dzwonek, 

ogłaszając rozpoczęcie roku szkolnego. 

W tym roku naukę podejmie 253 

uczniów, w tym 64 w trzech klasach 

pierwszych. 

- Inauguracja nowego roku szkolnego to 

czas, kiedy po wakacyjnym odpoczynku 

z nadzieją spoglądamy w przyszłość, 

tworzymy nowe plany i wyznaczamy 

drogę na najbliższy rok – mówił dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej Arkadiusz 

Marucha – Szczególne życzenia kieruję do Was, drodzy uczniowie. Niech nowy rok szkolny 

przyniesie Wam same sukcesy, a nauka zawsze będzie źródłem przyjemności i satysfakcji.  

Wszystkim, którzy po raz pierwszy przekroczą szkolne mury, życzę by ich udziałem stały się 

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

zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań oraz był czasem radosnego przebywania w 

gronie rówieśników. 

Życzenia owocnej pracy u progu rozpoczynającego się roku szkolnego uczniom 

i nauczycielom złożył Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego Kazimierz Radko. 

Po części oficjalnej młodzież spotkała się z wychowawcami w klasach. 

 

 

Narodowe Czytanie w Łęcznej rozpoczęło się 

przy dźwiękach Marsza Weselnego 

w wykonaniu kapeli z Wojciechowa. 

Najbardziej znany polski dramat narodowy 

czytany był 5 września.  

Akcję Narodowego Czytania już po raz 

szósty zorganizowała Powiatowa Biblioteka 

Publiczna w Łęcznej. W tym roku było to 

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Do 

czytania zaproszeni zostali uczniowie i 

Kronika Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

Rok szkolny 2017/2018 
4 IX 2017. Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 

5 IX 2017. Narodowe Czytanie ,,Wesela” w Łęcznej 

 



dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, władze miasta, powiatu oraz szefowie powiatowych 

placówek. Wszyscy zgromadzili się w Sali Konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią 

Starostwa Powiatowego w Łęcznej. 

- Toś już moja! Radość, szczęście! Nie myślałem, że tak wiele – mówił z przejęciem Daniel 

Roślik, uczeń Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej do swej „wybranki” – Łucji Grabczak. - 

Ano chciałeś, masz wesele – skwitowała krótko pana młoda. W rolę pierwszoplanowych 

postaci wcielili się uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Każda rola była ważna, 

znacząca, a odczytywane dialogi skłaniające do refleksji nad sprawami państwowymi. 

Kwestię Gospodyni i Gospodarza z „Wesela” odczytali: Małgorzata Paprota, dyrektor PZAZ 

w Łęcznej i Roman Cholewa, starosta łęczyński. W rolę wieszcza Wernyhory wcielił się 

burmistrz Teodor Kosiarski. Głosu Jaśkowi, który zgubił złoty róg, użyczył dyrektor ZSG 

Arkadiusz Marucha.  

Organizatorzy po lekturze „Wesela” przygotowali quiz sprawdzający wiedzę uczestników. 

Nagrodą za prawidłową odpowiedź była książka z wbitym, okolicznościowym stemplem 

z Kancelarii Prezydenta. Specami od „Wesela” okazali się: starosta Roman Cholewa i Emilia 

Salawa, nauczyciel bibliotekarz z ZS im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej. Wiedzą zabłysnęła 

też Dominika Łoś, uczennica Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, odpowiadając 

dwukrotnie, zdobyła dwa egzemplarze tegorocznej lektury. 

Każdy z uczestników otrzymał prezent - pamiątkową kartkę, wydaną przez Pocztę Polską. Na 

zakończenie, jak przystało na wesele, wystąpił ludowy Zespół Śpiewaczy 

„Świerszczowianki” z Cycowa. Śpiewaczki zachęcały do wspólnego śpiewania „Czerwonej 

jarzębiny”, „W moim ogródeczku” i innych powszechnie znanych pieśni. 

 

 

5 września 2017 roku w siedzibie 

Zarządu LW „Bogdanka” S.A. siedmiu 

uczniów z Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej otrzymało z rąk prezesa 

Krzysztofa Szlagi stypendia dla 

najzdolniejszych uczniów. W tym 

semestrze otrzymają po 1000 zł. 

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno 

określony cel i nieodparte pragnienie, by 

go osiągnąć – głosi sentencja 

zamieszczona na dyplomie, który 

otrzymali uczniowie. Prezes Krzysztof Szlaga złożył uczniom gratulacje oraz życzył, by 

otrzymane wyróżnienie było nagrodą za trud włożony w osiągnięcie wysokich wyników w 

nauce oraz motywacją do dalszego pogłębiania swojej wiedzy. 

System stypendialny to efekt podpisanego 17 maja porozumienia o współpracy pomiędzy 

szkołą i LW „Bogdanką” S.A. W jego myśl nagradzani są uczniowie osiągający najlepsze 

wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych. Ustanowiony program stypendialny dotyczy 

najlepszych uczniów kształcących się w zawodach bezpośrednio związanych z górnictwem 

oraz w zawodzie technik mechanik i technik elektryk. Realizację projektu koordynuje Agata 

Warda, dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 

5 IX 2017. Bogdanka rozdała stypendia dla najzdolniejszych 



W spotkaniu udział wziął również dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej Arkadiusz 

Marucha i Krzysztof Wąsala dyrektor ZS w Ostrowie Lubelskim. Stypendia otrzymali także 

uczniowie ZS w Ostrowie Lubelskim. 

Do grona najlepszych uczniów ZSG w Łęcznej należą: Kacper Kociuba (kl. 2A), Adrian 

Roczon (kl. 3D), Daniel Roślik (kl. 3D), Piotr Lipczak (kl. 4D) – kształcący się w zawodzie 

elektryka oraz Szymon Osieleniec (kl. 4A), Rączka Łukasz (kl. 4B) i Łucja Grabczak (kl. 4C) 

– kształcący się w zawodach górniczych. 

Udział w pokazach pozwolił uczniom zaobserwować jak często i gdzie fizyka 

wykorzystywana jest w codziennym życiu. 

 

 

15 września firma PRG Linter 

S.A. podpisała umowę  

o współpracy ze Starostwem 

Powiatowym przy udziale ZSG 

w Łęcznej.  Efektem tej 

współpracy jest konkurs 

"Linteriada 1.0" skierowany do 

uczniów klas czwartych  

o profilu górniczym. Jego uczestnicy mają szansę sięgnąć po nagrodę w postaci 

tygodniowego pobytu w górach w ośrodku firmy.  

- Chcemy w ten sposób promować współzawodnictwo w grupach – powiedział Arkadiusz 

Marucha dyrektor szkoły górniczej - wiadomo, że praca górnika to praca zespołowa. Chcemy 

rozwijać współpracę i stosunki interpersonalne wśród młodzieży, a także kształtować zdrową 

rywalizację pomiędzy uczniami. 

Artur Wasil, prezes zarządu spółki PRG Linter S.A. stwierdził, że młodzi dostają szansę 

rozwoju osobistego i zespołowego, o którym można było kiedyś pomarzyć. W dzisiejszych 

czasach kompetencje interpersonalne, inteligencja emocjonalna są w cenie nie mniejszej niż 

nabyta wiedza. Chcemy dać młodym to, czego nam kiedyś brakowało – mówił - Chcemy, by 

uczniowie poznali czym jest zdrowa rywalizacja, bo to jest kształtowanie charakteru. 

Liczymy na to, że w przyszłości podejmą studia. Zawsze powtarzam, że studenci to są 

przyszli dyrektorzy kopalń. 

- Cieszę się tą inicjatywą i chciałbym serdecznie podziękować za tę szansę dla młodzieży, 

a także za wyróżnienie w postaci cennych nagród – mówił Roman Cholewa starosta 

łęczyński. 

Do udziału w Linteriadzie mogą zgłaszać się sześcioosobowe zespoły. Zgłoszenia drużyn 

trwają do 29 września w sekretariacie szkoły. Koordynatorem konkursu ze strony szkoły jest 

Ewa Pytka, nauczyciel przedmiotów zawodowych, natomiast ze strony spółki Linter Andrzej 

Fedurek, dyrektor ds. technicznych. 

 

 

 

15 IX 2017. Podpisanie umowy o współpracy z PRG Linter S.A. 

18 IX 2017. . Salon Maturzystów 2017 



18 września 80 uczniów z pięciu klas 

maturalnych, kształcących się  

w Zespole Szkół Górniczych  

w Łęcznej, wzięło udział kampanii 

edukacyjnej i informacyjnej 

skierowanej do uczniów 

przygotowujących się do matury  

i rekrutacji na studia.  

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

Czy umiesz czy nie umiesz licz na siebie – egzamin z matematyki. Jak osiągną wysoki wynik 

na maturze z języka polskiego? Z fizyka na studia Prowadzący przybliżyli im wiedzę 

dotyczącą zasad punktowania, typu zadań oraz najczęściej popełnianych błędów. Mówili 

również o sposobach efektywnego przygotowania się do egzaminu dojrzałości. 

Impreza odbywa się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dla 

większości uczniów była pierwszym, bezpośrednim kontaktem z uczelniami wyższymi. Mieli 

oni możliwość odwiedzenia stoisk szkół wyższych, prezentujących swoją ofertę edukacyjną. 

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

podejmowania decyzji dotyczących wyboru przedmiotów, które będą zdawać podczas 

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

 

 

20 września w 78. rocznicę bitwy 

o most lubelski w Łęcznej odbyła 

się uroczystość upamiętniająca to 

wydarzenie. Na zaproszenie 

Burmistrza Łęcznej Teodora 

Kosiarskiego w obchodach udział 

wzięli przedstawiciele władz 

samorządowych, instytucji, 

organizacji, zakładów pracy, szkół 

i przedszkoli. Uczniowie Zespołu 

Szkół Górniczych w Łęcznej 

Jakub Okoń i Mateusz Bajus zaciągnęli honorową wartę przy pomniku ku czci łęczyńskich 

bohaterów września. 

Burmistrz Łęcznej podziękował wszystkim zebranym za zaangażowanie w uczczenie tej 

rocznicy. Podkreślił, że kultywowanie pamięci o lokalnych bohaterach, do których należą 

również obrońcy mostu na Wieprzu w Łęcznej jest wspaniałą lekcją patriotyzmu. W intencji 

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

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

ZSG Dawid Brzozowski odczytał Apel Poległych. 

Przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, organizacji, szkół i przedszkoli złożyli 

wiązanki  oraz zapalili znicze przed pomnikiem ku czci walczących o most lubelski 

w Łęcznej. W imieniu społeczności ZSG kwiaty złożyli: Adam Sarej i Paweł Kaczmarzewski. 

20 IX 2017. Łęczna pamięta o swoich bohaterach 



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

kampanii wrześniowej, która pokazała nie tylko ducha bojowego polskich żołnierzy, ale też 

determinację mieszkańców Łęcznej. Wsparli oni 100. osobowy oddział polskiego wojska, 

z którym wspólnie stoczyli zwycięski bój z hitlerowskim najeźdźcą. 

 

 

 

21 września najlepsi uczniowie 

Zespołu Szkół Górniczych  

w Łęcznej otrzymali stypendia 

przyznane przez Powiat Łęczyński 

w ramach Powiatowego programu 

wspierania edukacji uzdolnionej 

młodzieży. Byli to: Szymon 

Osieleniec (5,07), Łucja Grabczak 

(śr. 5,00), Natalia Wachnik (śr. 

5,00), Jakub Okoń (śr. 5,00), Adrian Roczon (śr. 5,00), (śr. 4,88), Piotr Lipczak (śr. 4,88), 

Daniel Roślik (4,80). 

Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych stypendystom i ich rodzicom przez Starostę 

Romana Cholewę odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Starosta wręczył 36 

stypendiów naukowych oraz 4 stypendia laureatom imprez sportowych i artystycznych. 

Stypendia naukowe otrzymali uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespołu 

Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, 

Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej. Stypendia dla laureatów 

imprez sportowych i artystycznych otrzymali uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona 

Bolivara w Milejowie. Uczniom poszczególnych szkół towarzyszyli dyrektorzy, a także 

rodzice. 

 

 
 

22 września 2017 r. w Zespole 

Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła 

się próbna ewakuacja. Głównym 

celem przeprowadzonych ćwiczeń 

było zapoznanie uczniów  

i pracowników szkoły  

z praktycznym zastosowaniem 

procedur dotyczących zachowania 

się w przypadku wybuchu pożaru 

lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.  

Dokładnie o godzinie 10 rozległ się sygnał do ewakuacji - sześciokrotny dzwonek 

szkolny. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zachowując środki bezpieczeństwa, szybko 

i sprawnie opuścili budynek szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Punktem zbiórki 

był plac obok szkoły. Po sprawdzeniu stanu klas nauczyciele złożyli raport o frekwencji 

prowadzącemu ewakuację dyrektorowi szkoły.   Potwierdził on, że wszyscy bezpiecznie 

opuścili szkołę i halę sportową. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie 

21 IX 2017. Gala stypendialna w Starostwie Powiatowym 

22 IX 2017. Na wypadek, gdyby... Próbna ewakuacja w ZSG 
 



ewakuacji przekazana została dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm i uczniowie wrócili na 

lekcje. W akcji brali udział: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji 

i obsługi. Próbna ewakuacja została zgłoszona do Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.  

Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez paniki. Przeprowadzona ewakuacja pokazała, że 

uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły są przygotowani do postępowania na wypadek 

pożaru lub innego zagrożenia.  

  

  

W środę 27 września odbył się 

powiatowy turniej „Wygraj 

zdrowie – 12 godzin z piłką”, 

zrealizowany w ramach zadania 

publicznego "Rozwój kultury 

fizycznej i sportu w Powiecie 

Łęczyńskim".  W rozgrywkach 

piłkarskich wzięły udział drużyny z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się 

na terenie powiatu.   

Podsumowaniem turnieju i jednocześnie wyróżnieniem dla zwycięskich drużyn było 

rozegranie meczu z pierwszą drużyną Górnika Łęczna. Do 10 minutowego boju stanęli 

uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Niestety, mimo ogromnego zaangażowania 

przegrali 3:0. Zawodnicy z Gimnazjum nr 2 w Łęcznej zakończyli grę z wynikiem 3:1. 

Turniej stał się okazją do oficjalnego otwarcia i poświęcenie kompleksu sportowego przy ul. 

Bogdanowicza 9.  

Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha powitał: Starostę Łęczyńskiego Romana Cholewę, 

Wicestarostę Dariusza Kowalskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Łęczyńskiego Jana 

Baczyńskiego vel Mróz, zastępcę Burmistrza Miasta Leszka Włodarskiego, Proboszcza 

Parafii św. Barbary ks. Andrzeja Lupę, Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Sportu, 

Konsula Honorowego Republiki Mołdawii w Lublinie Andrzeja Kitę, reprezentację piłkarzy 

i sztab szkoleniowy Górnika Łęczna z Prezesem Veljko Nikitowiczem oraz pierwszym 

trenerem Tomaszem Kafarskim. Na uroczystość przybyły także osoby, które koordynowały 

projekt modernizacji boisk: Domnika Sacawa oraz Anna Giszczak, pracownice Starostwa 

Powiatowego w Łęcznej. 

- Spotykamy się, by oficjalnie zakończyć projekt pod nazwą Modernizacja Kompleksu Boisk 

Sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej oraz uroczyście otworzyć i poświęcić 

nowe obiekty sportowe w naszym mieście – mówił dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha. - Skok 

jakościowy dotyczący wychowania fizycznego jest ogromny i z pewnością przełoży się na 

sukcesy sportowe naszej młodzieży. Ta inwestycja to prawdziwy, sportowy strzał w dziesiątkę 

- podkreślał. 

- Mieszkam niedaleko i doskonale widzę, że od rana do wieczora boisko piłkarskie jest ciągle 

zajęte - mówił Starosta Roman Cholewa - Cieszę się, że będzie służyło mieszkańcom Łęcznej, 

piłkarzom Górnika Łęczna, klubom, a także uczniom ZSG i ZS im. K.K. Jagiellończyka. 

Podkreślił, że administratorem, zarządcą i opiekunem boisk jest Zespół Szkół Górniczych 

w Łęcznej i dyrektor Arkadiusz Marucha. Szczególne podziękowania skierował do Andrzeja 

Kity za pomoc w uzyskaniu funduszy w Ministerstwie Sportu i Turystyki. 

27 IX 2017. 
Powiatowy turniej „Wygraj zdrowie – 12 godzin z piłką” 



Następnie goście zaproszeni zostali do uroczystego przecięcia wstęgi, a ks. Andrzej Lupa, 

Proboszcz Parafii św. Barbary w Łęcznej do poświęcenia obiektów sportowych. - Ważne jest 

nie tylko dbanie o ducha, ale i troska o zdrowie ciała - mówił - ona też służy kształtowaniu 

charakteru. 

Wyniki turnieju piłki nożnej 

Szkoły ponadgimnazjalne 

I miejsce – ZSG w Łęcznej 

II miejsce – ZS im. Simona Bolivara w Milejowie 

III miejsce – ZS im. K.K. Jagiellończyka 

IV miejsce – ZSR w Kijanach 

Gimnazja 

I miejsce – Gimnazjum nr 2 w Łęcznej 

II miejsce – Gimnazjum w Puchaczowie 

III miejsce – Gimnazjum nr 1 w Łęcznej 

IV miejsce – Gimnazjum w Jaszczowie 

 

 

We wtorek 10 września 

uczniowie klas trzecich  

i czwartych wzięli udział w 

spotkaniu informacyjnym 

dotyczącym zostania 

potencjalnym dawcą 

krwiotwórczych komórek 

macierzystych. Spotkanie 

poprowadził Zygmunt 

Markowski, wieloletni krwiodawca i zarejestrowany w bazie dawców szpiku. 

Podczas godzinnego spotkania zachęcał uczniów do przyłączenia się do walki z nowotworami 

krwi i zarejestrowania się jako potencjalny dawca. Podkreślał, że dla wielu chorych jedyną 

szansą na życie jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od 

niespokrewnionego dawcy. Każdy ma szanse uratowania komuś życia. 

Rejestracja do bazy dawców nie zajmuje wiele czasu, wystarczy wejść na stronę 

www.dkms.pl, zamówić pakiet rejestracyjny, potem odesłać formularz i wymaz pobrany 

z wewnętrznej strony policzka. Dawcą może zostać ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 

a 55 rokiem życia, który waży minimum 50 kg i nie ma dużej nadwagi. Faktycznym dawcą 

zostaje się w przypadku zgodności tkankowej z pacjentem chorującym na nowotwór krwi. 

Dopiero wtedy dochodzi do pobrania komórek i ich przeszczepienia pacjentowi.  

 

10 IX 2017. I Ty możesz uratować komuś życie 

11 X 2017. Wolontariat to dobry wybór 

http://www.dkms.pl/


11 października uczniowie klasy 1d z Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej wzięli udział w spotkaniu 

otwartym dotyczącym idei wolontariatu.  

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Łęcznej. 

Wszystkich powitała dyrektor Anna Płoszaj, zachęcając 

do bezinteresownego zaangażowania. Następnie 

pracownicy ośrodka zapoznali uczniów z ideą pomocy 

tym, którzy potrzebuję jej bardziej niż inni.  

Osoby, które zdecydują się na dołączenie do Klubu 

Wolontariatu działającego przy ŚDS w Łęcznej, będą 

miały możliwość uzyskania certyfikatu według Modelu 

LEVER. Będą mogli również szlifować swoje kompetencje, rozpoznać własne mocne strony, 

kontynuować pasje i realizować marzenia. Warto zabiegać o certyfikat Model LEVER, bo 

może stać się on przepustką do znalezienia ciekawej i atrakcyjnej pracy. I jest on honorowany 

także poza granicami Polski. 

Obecni na spotkaniu uczniowie ZSG oraz ZS im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej zapoznali 

się z działalnością ośrodka oraz obejrzeli jego pomieszczenia i pracownie m.in. pracownię 

techniczno gospodarczą, plastyczną, krawiecką, informatyczną a także kuchnię, jadalnię, salę 

rehabilitacyjną. Na zakończenie obejrzeli film dotyczący pomocy chorym. Miejmy nadzieję, 

że znajdą się tacy, którzy zechcą dołączyć do klubu wolontariatu. Spotkania dla chętnych 

odbywają się w ŚDS w Łęcznej w środy od godz. 16.00-18.00. Prowadzi je terapeuta pedagog 

Agnieszka Kot. Czas poświęcony na wolontariat można zadeklarować według własnych 

możliwości. Kontakt tel. 81 762 72 74. 

Spotkanie z młodzieżą było jednym z punktów Obchodów Światowego Dnia Zdrowia 

Psychicznego, przygotowanego przez ŚDS we współpracy z grupą wsparcia ,,Klub 

Akacjowa” pod corocznym hasłem Święto Rodzin. 

 

 
 

12 października w Zespole Szkół 

Górniczych odbył się szkolny etap VIII 

Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą 

Lampkę”. 

Do testu przystąpiło 11 chętnych 

uczniów z klas czwartych: Jakub 

Andrejuk, Hubert Lipko, Adrian 

Zaborski, Łukasz Bernecki, Damian 

Godula, Konrad Wnuk, Adam 

Krawczyk, Jakub Aleksandrowicz. 

Do reprezentacji szkoły zakwalifikowali się Szymon Osieleniec i Paweł Filipek a Łukasz 

Rączka został rezerwowym drużyny. 

Test zawierał 50 pytań a czasu na ich rozwiązanie było 50 minut. 

W skład komisji szkolnej weszły: Maria Jarmuł-Snopek – przewodnicząca, Janina Sobala – 

członek, Stanisława Ciężar – członek. 

12 X 2017. 

 

. 

„O Złotą Lampkę” 



 

   

13 października w Zespole Szkół Górniczych 

w Łęcznej odbyła się uroczystość z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. Uczniowie, pod 

kierunkiem nauczycieli: Pawła Dudy 

i Grzegorza Mazura przygotowali uroczysty 

apel. W tym ważnym dla społeczności szkolnej 

wydarzeniu oprócz dyrekcji, nauczycieli 

i pracowników niepedagogicznych szkoły wziął 

udział Dariusz Kowalski Wicestarosta 

Łęczyński. 

Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej złożył wszystkim 

pracownikom szkoły wyrazy uznania, szacunku 

i wdzięczności, dziękując za dotychczasową pracę. – „To państwo powodujecie, że otwierają 

się przed naszymi uczniami nowe horyzonty poznania, budzi się zapał i energia do 

podejmowania działań. Dzięki państwa wiedzy, umiejętnościom i serdeczności, jaką otaczacie 

młodzież, stają się oni wartościowymi ludźmi, otwartymi na świat i drugiego człowieka.” – 

mówił. 

Następnie głos zabrał Wicestarosta, odczytując list władz Powiatu Łęczyńskiego skierowany 

do wszystkich pracowników Zespołu Szkół Górniczych. Podziękował i wyraził uznanie za 

ogromny wkład pracy włożony w kształcenie młodego pokolenia: „Edukacja młodych 

pokoleń jest rzeczą najważniejszą, ponieważ dobrze wykształcona i wychowana młodzież 

stanowi o wartości każdej lokalnej społeczności i jest jej nadzieją na lepsze jutro.” Życzył 

cierpliwości i wytrwałości w osiąganiu celów oraz satysfakcji z wykonywania zawodu.    

Uczniowie dziękując za przekazywaną wiedzę, cierpliwość, życzliwość oraz trud włożony 

w kształtowanie ich osobowości wręczyli nauczycielom symbolicznego goździka. Wyrazem 

wdzięczności za pracę nad kształtowaniem młodych umysłów były muzyczne upominki 

w wykonaniu Daniela Roślika na gitarze oraz Przemka Jureckiego na akordeonie. 

 

 
 

20 października w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej odbyły się zawody 

I stopnia XLIV Olimpiady Wiedzy 

Technicznej. Do olimpiady przystąpiło 46 

uczniów w większości z klas trzecich  

i czwartych.  

Uczestnicy otrzymali  zestaw 15 pytań 

testowych i 6 zadań z zagadnień techniki, 

czas na ich rozwiązanie wynosił 90 minut. 

W Komisji Szkolnej zasiedli Grzegorz 

Mazur - przewodniczący, Tadeusz Drozd i Benedykt Porębski nauczyciele przedmiotów 

13 X 2017. Dzień Edukacji Narodowej w ZSG 

20 X 2017. XLIV Olimpiada Wiedzy Technicznej w ZSG 



zawodowych. Komisja sprawdziła i oceniła wstępnie prace uczestników olimpiady, 

a następnie przesłała do Komitetu Okręgowego te prace, które rokują zakwalifikowanie się 

ich autorów do zawodów II stopnia. Zawody odbędą się w dwóch grupach tematycznych: 

mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej w terminie do 5 stycznia 2018 r. 

Organizatorem eliminacji szkolnych był Grzegorz Mazur. 

 

 

 

- Lubelszczyzna na was liczy – 

mówił podczas gali stypendialnej 

do  237 najlepszych uczniów na  

Lubelszczyźnie Wojewoda 

Przemysław Czarnek. 

7 listopada w Sali Błękitnej 

Urzędu Wojewódzkiego   

w Lublinie odbyła się uroczysta 

gala wręczenia dyplomów dla 

stypendystów Prezesa Rady 

Ministrów za rok szkolny 2017/2018. Wziął w niej udział Szymon Osieleniec, uczeń Zespołu 

Szkół Górniczych w Łęcznej  który osiągnął w ubiegłym roku najwyższe wyniki w szkole. 

Wojewoda Lubelski mówił do zgromadzonych: - Jestem zaszczycony, że możemy gościć tak 

wybitnych ludzi. Cieszę się, że mamy taki kwiat na Lubelszczyźnie. To jest święto was 

wszystkich - podkreślał. Bez waszej pracy, dalszego rozwoju ścieżki zawodowej nie będzie 

dobrej Polski w przyszłości. Zachęcał, aby młodzież podejmowała naukę na doskonale 

kształcących lubelskich uczelniach. Natomiast Kurator Oświaty życzyła stypendystom, by 

obecny sukces zaowocował w ich życiu. 

Galę uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. Wandy Kaniorowej. Na 

zakończenie młodzi zostali zaproszeni do suto zastawionego w słodkości stołu. 

W tym roku stypendium Prezesa Rady Ministrów uzyskało 237 uczniów z województwa 

lubelskiego. 

 

 

Uroczysty apel z okazji 99. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości 

przygotowany przez młodzież, 

zgromadził społeczność uczniowską  

i grono pedagogiczne. Uroczystość 

swoją obecnością zaszczyciła 

Naczelnik Wydziału Edukacji Marta 

Piwońska. 

Dyrektor szkoły Arkadiusz Marucha przypomniał jak ogromne znaczenie dla odzyskania 

przez Polskę niepodległości miało współdziałanie różnych sił politycznych: – Nie ważne czy 

ktoś był zwolennikiem Polskiej Partii Socjalistycznej czy Narodowej Demokracji czy ktoś 

7 XI 2017. Stypendysta Prezesa Rady Ministrów 

10 XI 2017. Obchody Narodowego Święta Niepodległości 



należał do Ruchu Ludowego. W tym momencie wszyscy poszli w jednym kierunku, by 

Polska znowu była samodzielna, żebyśmy byli gospodarzami we własnym kraju, byśmy byli 

jednością. Także dzisiaj chcemy być jednością, bo jak mówił Józef Piłsudzki tylko jedność 

daje gwarancję istnienia Rzeczypospolitej. 

- Umiejmy się dobrze różnić, mieć swoje zdanie, ale patrzeć zawsze w jedną stronę – mówiła 

Marta Piwońska. Szkoła jest miejscem, gdzie zawsze dba się o akcentowanie ważnych dla 

kraju uroczystości – mówiła zachęcając uczniów, by potrafili to docenić. – Życzę nam 

wszystkim, żebyśmy byli zgodni tak jak chcieli tego nasi przodkowie, żebyśmy szli zawsze 

w jednym kierunku. 

Poruszającą część artystyczną przygotowała młodzież. Wspominając wydarzenia sprzed 99 

lat, kiedy Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość prowadzący przypomnieli: - 

My mamy dziś szczęście dorastać w wolnym kraju. Pamiętajmy jednak o tym, że przodkom 

winniśmy pamięć, a Ojczyźnie  - miłość. 

Szkolną uroczystość uczniowie przygotowali pod kierunkiem Marty Laski, Katarzyny 

Zalewskiej i Tadeusza Drozda.   

W sobotę 11 listopada delegacja Zespołu Szkół Górniczych wraz z pocztem sztandarowym 

wzięła udział w uroczystych powiatowych obchodach Święta Niepodległości. 

 

 

Młodzież z Samorządu 

Uczniowskiego wraz  

z pracownikami biblioteki 

szkolnej włączyła się  

w prowadzoną od wielu lat  

w parafii św. Barbary w Łęcznej 

Akcję „Mikołaj o Tobie nie 

zapomni”.  

Akcja została ogłoszona w niedzielę 12 listopada przez Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą 

działającą w parafii. Po każdej Mszy św. można było wylosować specjalny kartonik 

w kształcie choinki z wpisanym imieniem i wiekiem dziecka, dla którego należy przygotować 

świąteczną paczkę. 

W tym roku Samorząd Uczniowski zdecydował, że włączy się w akcję i przygotuje dla 

potrzebującego dziecka paczkę. Uczniowie naszej szkoły przygotują mikołajową paczkę dla 

10-letniego Kacpra. 

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

i inne stosowne do wieku dziecka upominki. Przewodniczący klas będą informować w szkole 

o tej inicjatywie oraz zbierać przyniesione przez uczniów podarunki. Zebrane dary można 

będzie składać w bibliotece do 27 listopada. Później zostanie przygotowana paczka, która 

trafi do Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej przy parafii. Na św. Mikołaja zostanie 

dostarczona do Kacpra przez ekipę „Świętych Mikołajów”. 

 

 

13 XI 2017. ZSG dołączyła do grona Świętych Mikołajów 

21 XI 2017. Konkurs Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie 



21 listopada w Zespole Szkół Górniczych 

odbył się pierwszy etap Barbórkowego 

Konkursu Wiedzy z Przepisów BHP  

w Górnictwie. Wzięło w nim udział 24 

uczniów. Konkurs przeprowadził nauczyciel 

przedmiotów zawodowych Henryk Harmasz. 

Etap wewnątrzszkolny wyłonił pięciu 

zwycięzców. Do kolejnego etapu 

zakwalifikowali się: Łukasz Rączka IVb (42 p.), Paweł Filipek (39 p.), Patryk Małyska IVm (38 p.), 

Jakub Andrejuk (37 p.) oraz Łucja Grabczak (34 p.) IIIc. 

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

Rozwiązując test trzeba było wiedzieć np. Jaką wodą należy zasilać zbiorniki wodne i rurociągi 

przeciwpożarowe w zakładzie górniczym?, W jakich warunkach wolno przeprowadzić rozładunek 

z przenośnika będącego w ruchu? Jakie warunki muszą być spełnione, aby powierzyć pracownikom 

obsługę maszyn, urządzeń i instalacji w zakładzie górniczym? Jaka może być maksymalna prędkość 

prądu powietrza w wyrobiskach korytarzowych? 

Kolejny, międzyszkolny etap konkursu odbędzie się w ZSG 24 listopada o godz. 10.00 w Sali im. Jana 

Samsonowicza. 

 

23 listopada uczniowie klas czwartych wzięli udział w I etapie Konkursu Współzawodnictwa 

Zespołowego „Linteriada 1.0”. Do eliminacji przystąpiły cztery sześcioosobowe drużyny: 

„Terminatorzy” z kl. 4a, „Cebulaczki” z kl. 4b, „Kryształowa Szóstka” z kl. 4c i „Broda Team” z kl. 

4d. Nagrodą dla zwycięskiej drużyny będzie tygodniowy pobyt w górach w ośrodku firmy PRG Linter 

S.A. 

Uczniowie musieli w jak najszybszym czasie pokonać tor sprawności fizycznej i zadanie to wykonać 

jak najlepiej. Każdy błąd kosztował zawodnika 2 sekundy czasu. Zawody obserwowali koordynatorzy 

konkursu: Ewa Pytka, nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSG i Andrzej Fedurek, dyrektor ds. 

technicznych PRG Linter S.A. Nad całością czuwali wuefiści: Piotr Gałat i Adam Matej. 

Wyniki klasyfikacji: 

I miejsce – „Cebulaczki” z kl. 4b (czas 5,53 min.)  

II miejsce – „Terminatorzy” z kl. 4a (czas 5,75)  

III miejsce – „Broda Team” z kl. 4b (czas 6,01)  

IV miejsce – „Kryształowa Szóstka” z kl. IVc (czas 6,21) 

Mimo, że to pierwszy etap konkursu, wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody w postaci gadżetów 

reklamowych firmy Linter. 

23 XI 2017. I etap konkursu „Linteriada 1.0” 



Następną konkurencją z jaką zmierzą się drużyny, będzie przedstawienie projektu, który przysłuży się 

ulepszeniu działań górniczych, poprawie wyników technologicznych, ekonomicznych, ochronie 

środowiska, ale też polepszeniu sytuacji pracowników związanych z górnictwem. 

 

 
 

 

24 listopada w Zespole Szkół Górniczych odbył 

się Barbórkowy Konkurs Wiedzy z Przepisów 

BHP w Górnictwie „Barbórka 2017”. 

Organizatorami byli Lubelski Węgiel „Bogdanka” 

S.A. – Dział BHP oraz ZSG w Łęcznej. Patronat 

honorowy nad konkursem objęli: LW Bogdanka” 

S.A. i Starosta Łęczyński. 

W konkursie wzięło udział 20 uczniów ze szkół 

ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego  

w których prowadzone są zawody górnicze: 

Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych 

w Chełmie, Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, Zespołu Szkół w Trawnikach i Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej. W jury konkursowym zasiedli: Henryk Harmasz ZSG w Łęcznej, Agnieszka 

Gładysz ZS w Trawnikach i Adam Żmuda ZSEiT w Chełmie. 

Uczniowie mieli do rozwiązania bardzo trudny test złożony z 60 pytań, i 60 min. na udzielenie 

odpowiedzi. Test zawierał m.in. pytania takie jak: Jaka jest wymagana minimalna odległość napędu 

przenośnika taśmowego i zgrzebłowego od obudowy wyrobiska lub zainstalowanych maszyn  

i urządzeń po obu jego stronach? Jakie warunki muszą być spełnione, aby powierzyć pracownikom 

obsługę maszyn, urządzeń i instalacji w zakładzie górniczym? Czy podczas przewozu ludzi  

w wyrobisku transportowym można prowadzić inny transport? Skąd w aparacie OXY K50 jest tlen? 

Tytuł laureata zdobyli: 

I miejsce 

Jacek Jedut – ZS w Ostrowie Lubelskim 

II miejsce 

Łukasz Rączka – ZSG w Łęcznej 

III miejsce 

Patryk Małyska – ZSG w Łęcznej 

Radosław Sawicki – ZS w Trawnikach 

IV miejsce 

Paweł Ksok – ZS w Ostrowie Lubelskim 

Nagrody rzeczowe zostaną wręczone zwycięzcom 1 grudnia, podczas uroczystości barbórkowych 

szkoły. Tradycyjnie 4 grudnia w dniu Górniczego Święta laureaci wezmą udział w uroczystościach 

barbórkowych Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. 

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

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

„Przeróbka”  LW „Bogdanka” S.A. 

 

 

24 XI 2017. Konkurs Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie 

24 XI 2017. VII Konkurs Wiedzy o Świętej Barbarze  

i Tradycjach Górniczych 



24 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyły się Konkurs Wiedzy o Świętej 

Barbarze i Tradycjach Górniczych w kategorii Wiedza. Przystąpili do niego uczniowie szkół 

gimnazjalnych z Ludwina, Puchaczowa i Łęcznej. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą o 

życiu św. Barbary, patronki górników a także z dziedziny górnictwa i tradycji górniczych. Wszyscy 

poradzili sobie znakomicie, a najlepsi otrzymają nagrody podczas szkolnej uroczystości barbórkowej, 

która odbędzie się w ZSG w Łęcznej 1 grudnia o godz. 12.00. Na zwycięzców czekają atrakcyjne 

nagrody ufundowane przez LW „Bogdanka” S.A., Starostwo Powiatowe i proboszcza parafii św. 

Barbary w Łęcznej. Nagrody zostaną również przyznane w kategorii praca plastyczna. 

Zwycięzcy: 

I miejsce – Weronika Tarka, Gimnazjum w Puchaczowie 

II miejsce – Natalia Jung, Gimnazjum Publiczne w Ludwinie 

III miejsce – Marta Haraszczuk, Gimnazjum w Puchaczowie 

 

 

 

27 listopada rozstrzygnięty został Konkursu Wiedzy o Świętej Barbarze 

i Tradycjach Górniczych w kategorii Praca plastyczna. Nadesłanych zostało 

141 prac z Nadrybia, Jaszczowa, Puchaczowa, Łańcuchowa, Zofiówki, 

Nadrybia, Zezulina, Ludwina, Łęcznej, Puszna Gadowskiego i Lublina. 

Tematem prac była: Święta Barbara w kopalni. 

Zwycięzcy w kategorii Praca Plastyczna 

Klasy I-III 

I miejsce – Jan Zawadzki, Szkoła Podstawowa im. Natalii Nekraszowej 

w Jaszczowie 

II miejsce – Maksymilian Golonka, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza 

Kościuszki w Łęcznej 

III miejsce – Maja Kondracka, Szkoła Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego w Łańcuchowie 

Klasy IV-VII 

I miejsce – Zuzanna Meresta, Szkoła Podstawowa im. Natalii Nekraszowej 

w Jaszczowie 

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

III miejsce – Katarzyna Drozd, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łęcznej 

Wyróżnienie dla podopiecznych Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej 

27 XI 2017. Wyniki Konkursu Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach Górniczych 



Oliwier Barczak, Zuzanna Helm, Wiktoria Wójcik, Weronika Tutaj, oraz za pracę zbiorową Sebastian 

Maleszyk, Dawid Połajdowicz, Amelia Szpitun, Klaudia Wojtaluk vel Boczaluk, Dominik Skoczylas 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez LW „Bogdanka” S.A., Starostwo 

Powiatowe i proboszcza parafii św. Barbary w Łęcznej. Nagrody zostaną również przyznane 

w kategorii praca plastyczna. 

 

 

Trzy okazałe paczki przygotowane 30 listopada 

to efekt zbiórki przeprowadzonej wśród 

młodzieży z Zespołu Szkół Górniczych  

w Łęcznej w ramach akcji „Mikołaj o Tobie nie 

zapomni”. 

Przez dwa tygodnie przewodniczący klas z 

wielkim zaangażowaniem prowadzili zbiórkę 

pieniędzy na prezenty mikołajowe dla trójki 

dzieci: 7 i 10 letniego chłopca oraz 10 letniej dziewczynki. Uczniowie okazali się hojni i chętnie 

dorzucili kieszonkowe na prezent dla potrzebujących dzieci. Paczki zostały przekazane do Świetlicy 

Opiekuńczo-Wychowawczej działającej przy parafii św. Barbary w Łęcznej, koordynującej akcję. 

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

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

Za przeprowadzenie akcji w szkole odpowiedzialni byli uczniowie z Samorządu Uczniowskiego,  

nauczyciele bibliotekarze i szkolny psycholog. 

 

 

30 listopada grupa 23 uczniów z klas mechanicznych Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej wraz z nauczycielami zawodu: Benedyktem 

Porębskim i Grzegorzem Mazurem, wyruszyła na Politechnikę 

Lubelską, by poszerzyć wiadomości z zakresu mechaniki 

laboratoryjnej. 

Uczniowie odwiedzili Katedrę Inżynierii Materiałowej na Wydziale 

Mechanicznym. W Centrum Innowacji i zaawansowanych 

Technologii uczestniczyli w eksperymentach  dotyczących badania 

udarności młotem Charpy’ego. Zobaczyli na czym polega pomiar 

twardości twardościomierzem Binella. Uczestniczyli również 

w wykładzie dotyczącym wykorzystania kompozytów w konstrukcji 

samolotów. 

Na uczelni spotkali też byłych uczniów ZSG, a obecnie studentów wymiału mechanicznego, którzy 

zachęcali ich do kontynuowania nauki. 

 

 

Szkolna uroczystość zgromadziła wielu 

znamienitych gości z wiceprezesem LW 

"Bogdanka" S.A. Adamem Partyką na 

czele.  

30 XI 2017. Mikołajowe paczki  

już gotowe 

 

30 XI 2017. Mechanicy z ZSG na Politechnice Lubelskiej 
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Spotkanie było okazją do życzeń, podziękowań i przemówień przybyłych gości. Jako pierwszy głos 

zabrał gospodarz miejsca Arkadiusz Marucha, dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej: 

- Obchodząc to święto cieszymy się z wciąż rosnących sukcesów lubelskiego górnictwa. (…) Jesteśmy 

dumni, że Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej może choć w niewielkiej części wspomóc lubelskie 

górnictwo, bo dobry górnik to górnik wykształcony, świadomy swojej wiedzy i umiejętności, jestem 

pewien, że górnicza brać będzie miała pożytek z naszych absolwentów. Realizujemy wiele wspólnych 

projektów na przykład program stypendialny dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w zawodzie, 

projekt Przepustka do Pracy w LW „Bogdanka” Potrzebujemy Najlepszych oferujący zatrudnienie 

najlepszym uczniom szkoły oraz z PRG Linter, projekt Linteriada projekt kreujący współzawodnictwo 

i zdrową rywalizację wśród młodzieży. Za to wsparcie braci górniczej szczególnie dzisiaj dziękujemy. 

Nasza szkoła jest szkołą wyjątkową w skali kraju ponieważ wyspecjalizowała się w edukacji dla 

konkretnej branży, branży górniczej. Kształci młodzież na potrzeby największego pracodawcy w 

regionie. Jest bardzo ważna także dla lokalnego środowiska, uczniowie uczą się u nas nie tylko po to, 

by zyskać atrakcyjne zawody, ale także, by kultywować rodzinne tradycje. Szczycimy się wieloma 

sukcesami i osiągnięciami, które dały nam pozycję lidera wśród szkół Powiatu Łęczyńskiego. Nasi 

absolwenci bez problemu mogą znaleźć pracę w wyuczonym zawodzie. ZSG stała się nieodłącznym 

elementem krajobrazu oświatowego i społecznego Łęcznej. Miasta, które jest niekwestionowaną 

stolicą górnictwa na ścianie wschodniej. Mam szczerą nadzieję, że tak dalej pozostanie. Z okazji 

Barbórki chciałbym złożyć wszystkim górnikom, ich rodzinom oraz całej społeczności Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej życzenia wszelkiej pomyślności. Życzę spokoju i wytrwałości w ciężkiej i 

niebezpiecznej pracy. Niech święta Barbara otacza nas wszystkich ochronnymi ramionami. Życzę aby 

praca zawodowa przyniosła jak najwięcej zadowolenia i jak najmniej problemów, a sprawy osobiste 

układały się zgodnie z marzeniami. Niech żyje górniczy stan! Niech żyje ZSG! 

Roman Cholewa, Starosta Łęczyński: 

- (…) Jestem pewien, że kończąc Waszą szkołę, będziecie dobrze przygotowani do wykonywania 

swojego zawodu, bardzo dziękuję Waszym nauczycielom, a także przedstawicielom kopalni. Dzięki 

dobrej współpracy Powiatu Łęczyńskiego, Zespołu Szkół Górniczych z Bogdanką macie między 

innymi możliwość nauki w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych i odbywania praktyk 

uczniowskich na kopalni, a od tego roku również korzystania z programu stypendialnego dla 

najlepszych uczniów z gwarancją zatrudnienia. Swoją wiedzę możecie też pogłębiać biorąc udział  

w Konkursie Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach Górniczych oraz Konkursie Wiedzy  

z Przepisów BHP w Górnictwie, których laureatom serdecznie gratuluję, bo dzisiaj będzie 

rozstrzygnięcie tego konkursu. W tym świątecznym dniu życzymy Wam wraz z przewodniczącym 

Rady Powiatu panem Janem Baczyńskim vel Mróz i władzami samorządu łęczyńskiego wszelkiej 

pomyślności i opieki Świętej Barbary, a także byście po skończeniu szkoły znaleźli swoje miejsce 

wśród braci górniczej lubelskiego zagłębia węglowego. Życzę Wam, aby za kilka lat ten wspaniały 

Dzień Górnika obchodzili jako pracownicy lubelskiego zagłębia węglowego. 

Adam Partyka, Wiceprezes Zarządu LW „Bodanka” S.A.: 

- Szkoła górnicza jest ważną częścią społeczności górniczej, w której pokładamy duże nadzieje. 

Wyrazem tego jest codzienna współpraca Lubelskiego Węgla „Bogdanka” ze szkołami górniczymi, 

którą w 2017 wzbogaciliśmy o dwa nowe projekty: stypendia dla najlepszych uczniów i staże dla 

absolwentów. We wrześniu tego roku, prezes Zarządu Krzysztof Szlaga ze Sławomirem 

Karlikowskim, kierownikiem ruchu zakładu górniczego wręczyli niektórym z Was takie stypendia. 

Podkreślali przy tym, że Bogdanka czeka na młodą kadrę, profesjonalistów, którzy swoją 

zaangażowana pracą, innowacyjnym podejściem do niej, będą wspierali naszą spółkę, która uchodzi za 

najbezpieczniejszą i najbardziej efektywną kopalnię w Polsce. Praca w górnictwie nie należy do 

łatwych i nie zawsze jest bezpieczna. Lubelski Węgiel „Bogdanka” nieustannie podejmuje działania 

na rzecz poprawy jakości i bezpieczeństwa pracy jej załogi, zawsze na pierwszym miejscu stawiając 

życie i zdrowie pracownika. Jesteśmy dumni z wykwalifikowanej kadry pracowniczej, która realizuje 

plany wydobycia, a przez to cała firma osiąga bardzo dobre wyniki finansowe. Nie dawno 



otrzymaliśmy koncesję na wydobycie węgla z nowego złoża Ostrów, co pozwala nam snuć 

długofalowe plany rozwoju kopalni. A to oznacza stabilność zatrudnienia dla kolejnych pokoleń 

górników na Lubelszczyźnie. Pamiętamy też że sukces Bogdanki to gospodarczy sukces całego 

regionu Lubelskiego. W dniu Świętej Barbary podziękujemy górnikom za trud włożony w pracę  

w kopalni. Zostaną oni uroczyście wyróżnieni medalami, szpadami, kordzikami. W przededniu 

Barbórki pragnę podziękować również Wam, uczniom szkoły górniczej za wiarę w to, że polskie 

górnictwo to przyszłość i że warto podejmować trud nauki w tej dziedzinie, żeby za kilka lat 

wykonywać zawód związany z pracą w kopalni.  Dziękuję także dyrekcji i gronu pedagogicznemu, 

życząc dalszych sukcesów w realizowaniu misji jaką jest edukacja młodzieży. Na pewno jesteście 

państwo dumni z rezultatów swojej pracy i osiągnięć uczniów tej szkoły. Wszystkim życzę 

wszystkiego dobrego. Niech Święta Barbara ma Was w opiece. Szczęść Boże! 

Piotr Winiarski, Radny Sejmiku Wojewódzkiego: 

- Dzisiejsze Święto obchodzicie uroczyście pod patronatem Świętej Barbary, opiekunki trudnej pracy. 

Obecnym tu pracownikom kopalni chciałbym podziękować za ich trud i wysiłek włożony w rozwój tej 

instytucji. Wasza praca jest nie tylko ważna dla kopalni ale także dla rozwoju Łęcznej. Łęczna 

najprawdopodobniej byłaby niewielkim miasteczkiem, gdyby nie decyzja, już w lata 

siedemdziesiątych, ażeby zacząć budować lubelskie zagłębie węglowe. To dzięki Waszej pracy mógł 

nastąpić taki rozwój miasta. A jeżeli mówimy o rozwoju miasta to także bardzo ważny jest rozwój 

oświaty, w szczególności szkół górniczych, uczących na potrzeby kopalni. Mam nadzieję, że ten 

rozwój będzie trwał, Zespół Szkół Górniczych będzie trwał i życzę Wam tego, aby ta szkoła dalej 

rozwijała się i była ważnym elementem rozwoju Łęcznej i górnictwa na terenie Lubelszczyzny. 

Elżbieta Denejko, Dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: 

- Chciałabym skierować do Was, uczniów szkoły górniczej, serdeczne podziękowania i życzenia, bo 

rzeczywiście wasz wybór tego trudnego zawodu jest wyborem, który powinien spotkać się z naszym 

największym szacunkiem. Serdeczne gratulacje za to. Ale też dla całej społeczności szkolnej, dla 

wszystkich nauczycieli a także dla wszystkich górników, serdeczne życzenia wszelkiego dobra, 

zdrowia i wszelkiej pomyślności. Szczęść Boże dla wszystkich, którzy są związani z tym stanem. 

Bogumiła Błaziak, Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Łęcznej 

- Młodzież ucząca się w tej szkole zapewne niedługo zasili kadrę kopalni. W tym radosnym dniu 

powinniśmy z dumą spojrzeć na osiągnięcia górniczej szkoły. Z łezką w oku wspominamy 

uroczystość sprzed dwóch lat, kiedy wspólnie świętowaliśmy dziesięciolecie istnienia Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej oraz nadanie sztandaru szkole. To szczególna szkoła, która bardzo mocno 

wrosła w krajobraz górniczej Łęcznej. Myślę, że będę wyrazicielką większości tu zgromadzonych, że 

szkoła ta nadal powinna istnieć w jej obecnym kształcie, abyśmy w przeszłości mogli nadal być 

świadkami jej sukcesów i dalszego rozwoju. W imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego życzę 

całej Braci Górniczej, dyrekcji, nauczycielom, a w szczególności uczniom z okazji ich święta 

wszystkiego najlepszego. A szczególnie życzę tego, abyśmy w przyszłym roku znów mogli przybyć 

na Barbórkę w gościnne progi Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Szczęść Boże! 

Zbigniew Rutkowski, Dyrektor Zespołu Szkół w Cycowie 

- Panu dyrektorowi, gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom, życzę pogody ducha, 

cierpliwości i nieustającej pasji w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu charakterów młodych ludzi. 

Zapewniając o życzliwej i serdecznej pamięci, łączę również nadzieję na kontynuowanie owocnej 

współpracy z naszą szkołą oraz przychylność w realizacji wspólnych przedsięwzięć. 

Następnie wręczone zostały nagrody w przeprowadzonych wcześniej konkursach barbórkowych: 

Konkursie Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach Górniczych oraz Konkursie Wiedzy z Przepisów 

BHP. 

Ślubowanie 



Tego dnia wszyscy uczniowie przyszli „pod krawatem" i w eleganckich garniturach. Szkolna 

Barbórka to także czas pasowania pierwszoklasistów na adeptów szkoły górniczej. Dokonał tego 

dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha, uderzając szpadą górniczą w ramię ośmiu reprezentantów klas 

pierwszych. 

Protest 

Szczególną część artystyczną przygotowali uczniowie ZSG, którzy chcieli zamanifestować przed 

władzami Powiatu Łęczyńskiego niezgodę na ich decyzję o łączeniu szkół ponadgimnazjalnych  

z Łęcznej i Ludwina w jeden zespół. Piosenką "Mury" Kaczmarskiego poruszyli wszystkich 

obecnych. 

Kiedy wyśpiewane zostały pierwsze strofy pieśni powstał Adam Partyka wiceprezes LW „Bogdanka" 

S.A., a za nim wszyscy obecni na sali. Pieśni wysłuchano na stojąco, a później słychać było 

niekończące się brawa i skandowane przez uczniów: ZSG! ZSG! ZSG! Moment był szczególnie 

poruszający, niejeden uronił łzę wzruszenia, nie wyłączając dyrektora szkoły górniczej. Tę pieśń 

młodzież przygotowała w tajemnicy przed wszystkimi, ani nauczyciele, ani dyrekcja nie znali ostatniej 

części scenariusza barbórkowej akademii. 

Apel do władz 

Zdzisław Cichosz, przewodniczący Związków Zawodowych Górników w Polsce LW 

„Bogdanka" S.A. zaapelował do władz powiatu, a także władz kopalni, by ocalić tożsamość tej 

szkoły, by ona pozostała i dalej kształciła kadry dla kopalni. 

- Szanowni państwo, siedziałem tam i gryzłem się z myślami co powiedzieć, ja też jestem jednym  

z absolwentów tej lubelskiej szkoły, swoje życie, swoją pracę związałem z tym zagłębiem. Proszę mi 

wierzyć jeżdżę na Śląsk, po tych wszystkich eksperymentach na polskim górnictwie, gdzie zostały 

szkoły górnicze zlikwidowane nie ma ludzi do pracy w kopalniach śląskich. U nas jeszcze tego 

problemu nie ma, ale obawiam się, że po włączeniu tej szkoły w Zespół Szkół może być problem za 

kilka lat z takimi absolwentami. Apeluję do wszystkich, zróbmy wszystko żeby obronić tożsamość tej 

szkoły. Apeluję do rządzących, do władz powiatu, do władz kopalni, zróbmy wszystko aby ta szkoła 

została, żeby ta młodzież miała się gdzie kształcić, żebyśmy mieli dalej kadry. 

Trudno się pogodzić  

ZSG z sukcesami realizuje swoje zadania i trudno nauczycielom, rodzicom i przede wszystkim samym 

uczniom pogodzić się z myślą, że tuż u boku najlepszej kopalni w kraju, miałoby zabraknąć szkoły 

górniczej. 

 

 

 

2 grudnia laureaci eliminacji szkolnych konkursu 

Matematyka w Technice i dla Technika, wzięli udział  

w II etapie konkursu przeprowadzonym w Zespole Szkół 

Elektronicznych w Lublinie. 

Wystartowało w nim około 170 uczniów ze 110 szkół z 

woj. lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, 

podkarpackiego i świętokrzyskiego. 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół 

Elektronicznych w Lublinie we współpracy i pod 

patronatem Politechniki Lubelskiej. Celem konkursu jest 

m.in. mobilizowanie uzdolnionej młodzieży do rozwiązywania problemów matematycznych; 

wprowadzenie uczestników konkursów w atmosferę matematycznej rywalizacji, egzaminów i 

2 XII 2017. Matematyka w Technice i dla Technika 



sprawdzianów matematycznej wiedzy, integracja młodzieży i nauczycieli matematyki, w 

szczególności z województw. 

Zespół Szkół Górniczych reprezentowali: Piotr Lipczak i Jakub Okoń z kl. 4d. Uczniów do konkursu 

przygotowywała nauczycielka matematyki Iwona Czech. Wyniki konkursu będą ogłoszonej  

w najbliższym terminie. 

 

 

4 grudnia od wczesnych godzin rannych 

słychać było w Łęcznej tradycyjną 

górniczą pobudkę. Orkiestra Górnicza 

LW "Bogdanka" S.A., jak co roku w dniu 

św. Barbary, patronki górniczego stanu, 

rozpoczęła świętowanie Dnia Górnika 

przemierzając ulice miasta.  

Wielu członków orkiestry to dawni 

uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Nie zapominają o swej szkole, co roku odwiedzają 

jej mury, by zagrać tradycyjne 100 lat! Nie odeszli bez prezentu, który w podziękowaniu za 

odwiedziny, wręczył im dyrektor Arkadiusz Marucha. 

Następnie delegacja uczniów z pocztem sztandarowym udała się do kościoła św. Marii Magdaleny, 

gdzie sprawowana była uroczysta Msza św. Barbórkowa pod przewodnictwem Metropolity 

Lubelskiego Arcybiskupa Stanisława Budzika. Następnie uczniowie wraz z dyrektorem ZSG  

i Henrykiem Harmaszem, opiekunem praktyk, udali się do kopalni na dalsze uroczystości. Laureaci 

Konkursu Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie odebrali z rąk z-cy prezesa Adama Partyki 

dyplomy. A delegacja uczniów wraz z dyrektorem złożyła na ręce prezesa Krzysztofa Szlagi życzenia 

dla całej załogi. Ofiarowali mu również obraz, przedstawiający św. Barbarę, który zdobył pierwszą 

nagrodę w Konkursie Wiedzy o  Świętej Barbarze i Tradycjach Górniczych. 

 

 

5 grudnia grupa uczniów Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej odwiedziła dzieci 

z Przedszkola w Ciechankach Łęczyńskich. 

Uczniowie pojawili się w galowych górniczych 

mundurach czym wywołały wielkie 

zaciekawienie przedszkolaków. Maluchy 

z uwagą wysłuchały bajki o Skarbku, duchu 

kopalni, a następnie odpowiadały na pytania 

dotyczące jej treści. 

Następnie uczniowie zagrali i zaśpiewali 

piosenkę „Bogdanka”, wykonywaną na szkolnej Barbórce. Z kolei maluchy odwzajemniły się 

piosenką „Górnik węgiel wydobywa”. Również dzieci miały okazję przepytać uczniów ZSG, o to czy 

często zjeżdżają na dół, ale też jak wygląda kopalnia pod ziemią. Niektóre dzieci chwaliły się, że ich 

tata lub wujek pracuje w kopalni, a panie przedszkolanki, że mają mężów górników. 

Uczniowie wybrali się z wizytą do przedszkola wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego 

Grzegorzem Mazurem. 
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6 grudnia w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej 

pojawiła się pachnąca, okazała 

choinka, a szkolne korytarze 

zaroiły się od mikołajkowych 

czapek.  

Podczas przerw rozbrzmiewały 

świąteczne piosenki m.in. Last 

Christmas i Christmas time. 

Świąteczny klimat gościł także 

na lekcjach. W szkole pojawiło 

się wielu św. Mikołajów, z 

dyrektorem Arkadiuszem Maruchą na czele. Jak na prawdziwego Mikołaja przystało rozdawał on 

uczniom bardzo słodkie prezenty. Chętnych na pokrzepienie czekoladką nie brakowało. Tradycyjnie 

uczniowie ubrani w mikołajowe czapki stanęli do wspólnego zdjęcia przy szkolnej choince. 

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. 

 

 

 

Etap zawodów szkolnych XIII edycji 

Olimpiady Przedsiębiorczości już za nami. 

Do rozwiązania testu przystąpiło 9 uczniów 

z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym 

charakterze. Olimpiada realizowana jest od 2005 r. i zyskała już status jednej z największych olimpiad 

przedmiotowych w kraju. 

Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków 

Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych - Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu  

i we Wrocławiu. 

Tegoroczny test zawierał 50 pytań. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą odpowiadając między 

innymi na pytania typu: Jaka jest metoda obliczania wielkości PKB?, Stanowisko komisarza do jakich 

spraw zajmuje przedstawiciel Polski w obecnej kadencji Komisji Europejskiej?, Kto jest Prezesem 

GPW w Warszawie?, Czego nie obejmuje Marketing mix dla usług? 

Wyniki etapu szkolnego znane będą 15 stycznia 2018 r. Życzymy uczniom biorącym udział  

w olimpiadzie, aby przeszli do kolejnego etapu. 
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8 XII 2017. 
X Barbórkowy Turniej w Siatkówce Chłopców  

o Nagrodę Dyrektora ZSG 
 



8 grudnia 2017 r. odbył się X Barbórkowy Turniej w Siatkówce Chłopców o Nagrodę Dyrektora ZSG. 

Do zawodów przystąpiły drużyny z Zespołu Szkół im. K. K. Jagiellończyka, Zespołu Szkół Nr 2 im. 

Simona Bolivara w Milejowie i Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

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

Dominik Kotiuk kl. 1a, Jakub Jaroszyński, Damian Broński, Mateusz Skoniecki, Cezary Oleksiejczuk 

z kl. 2m, Mateusz Szpitun, Szymon Zakrzewski z kl. 2a, Mateusz Mazurek kl. 4a, Adam Mroczek kl. 

4m. 

Po zaciętej rywalizacji wyłoniono następujących zwycięzców: 

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

II miejsce – Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

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

 

 

 

W dniu 11 grudnia 2017 w Centrum Spotkania 

Kultur w Lublinie odbyła się uroczysta gala 

wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom  

z województwa lubelskiego. Uczestniczyli w niej 

stypendyści programów stypendialnych: 

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018” oraz 

„Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”, 

przedstawiciele szkół, do których uczęszczają 

stypendyści oraz zaproszeni goście. Władze 

wojewódzkie reprezentowali Krzysztof Grabczuk 

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Marek 

Kos Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, 

Maria Gmyz z Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Sejmiku Województwa Lubelskiego, Anna Augustyniak Sekretarz Województwa Lubelskiego. Wśród 

gości obecni byli również Ryszard Golec Wicekurator Oświaty oraz Andrzej Kloc Dyrektor 

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W gronie najlepszych uczniów w województwie biorących udział w programie stypendialnym 

„Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” znalazł się Piotr Lipczak, uczeń Zespołu Szkół Górniczych  

w Łęcznej. Stypendysta odebrał z rąk Wicemarszałka Krzysztofa Grabczuka gratulacje i dyplom. Pan 

Marszałek przekazał również dyplom uznania dla Grona Pedagogicznego ZSG w Łęcznej za starania 

włożone w wychowanie i edukację ucznia. Piotr znalazł się w elitarnym gronie 188. stypendystów 

uczących się w technikum, zajmując 60 miejsce. 

- W życiu każdego z nas nie ma piękniejszych zamierzeń niż inwestowanie w siebie, wiedzę, naukę. Bo 

jest to inwestowanie w przyszłość. Jeżeli chcemy odgrywać w Europie i świecie ważną rolę, nauka 
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musi dla nas być rzeczą szczególnie ważną – mówił Krzysztof Grabczuk do zgromadzonej młodzieży. 

Natomiast Ryszard Golec zwracając się do stypendystów powiedział: Jesteście przyszłością 

województwa. Jestem przekonany, że będziemy mogli was podziwiać jeszcze w wielu różnych 

sytuacjach. 

Program stypendialny – „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” skierowany jest do szczególnie 

uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa 

lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2017/2018 kontynuują 

naukę w szkołach zawodowych – zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach 

policealnych – z wyłączeniem szkół dla dorosłych. 

W ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” przyznane zostały przez 

Zarząd Województwa Lubelskiego 232 stypendia uczniom z następujących typów szkół: z techników - 

188 stypendiów, z zasadniczych szkół zawodowych - 17 stypendiów oraz ze szkół policealnych - 27 

stypendiów, na okres od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r., w kwocie 400 zł miesięcznie przez 10 

miesięcy, łącznie 4 000 zł - najzdolniejszym uczniom, którzy spełnili wymagane regulaminem kryteria 

i uzyskali najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

 

14 grudnia uczniowie klas czwartych wzięli udział w II i III etapie Konkursu Współzawodnictwa 

Zespołowego „Linteriada 1.0”. Przybyłych gości i zawodników czterech drużyn powitał dyrektor ZSG 

Arkadiusz Marucha. Tym razem drużyny miały za zadanie przygotowanie i zaprezentowanie projektu, 

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

technologicznych, ekonomicznych lub ochronie środowiska, a także polepszeniu sytuacji 

pracowników związanych z górnictwem.  

Uczniów oceniała komisja złożona ze specjalistów, pracowników PRG LINTER S.A.: Andrzej 

Fedurek dyrektor ds. technicznych, Tomasz Pruś, kierownik ds. mechanicznych, Łukasz Pecyna, 

kierownik ds. elektrycznych. Składy drużyn starały się zaprezentować innowacyjne pomysły 

i rzeczywiście tak było, komisja z zaciekawieniem obejrzała prezentacje i wysłuchała propozycji 

uczniów. 

W trzecim etapie drużyny miały za zadanie przygotować pokaz fotograficzny związany z górnictwem 

i kopalnictwem – drużyna mogła zaprezentować maksymalnie sześć zdjęć, które zostały wykonane 

przez co najmniej jednego członka drużyny. 
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Po poszczególnych prezentacjach komisja przedstawiła wyniki, omawiając i doceniając wkład pracy 

każdej z drużyn. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni kalendarzami i a zwycięzcy 

w poszczególnych kategoriach nagrodzeni cennymi nagrodami rzeczowymi. 

Przed uczniami ostatni etap konkursu, ten najtrudniejszy, bo wymagający systematycznej pracy 

w ciągu roku. W styczniu drużynom zostaną przyznane punkty za średnią ocen wszystkich członków 

sześcioosobowego składu. Średnia ocen obejmuje cały rok szkolny i dotyczy przedmiotów 

zawodowych, wyznaczonych przez Komisję Oceniającą. 

Zwycięzcy II etapu – projekt 

I miejsce -"Broda Team" z kl. 4d 

II miejsce - "Celublaczki" z kl. 4b 

III miejsce - "Kryształowa Szóstka" z kl. IVc 

IV miejsce - "Terminatorzy" z kl. 4a 

Zwycięzcy III etapu – fotografia 

I miejsce -"Broda Team" z kl. 4d 

II miejsce - "Celublaczki" z kl. 4b 

III miejsce - "Terminatorzy" z kl. 4a 

IV miejsce - "Kryształowa Szóstka" z kl. IVc 

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

Tour S.A. w Kompleksie Zagroń Istebna.  

Koordynatorami konkursu „Linteriada 1.0” są: Ewa Pytka, nauczyciel przedmiotów zawodowych 

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

 

 

20 i 21 grudnia 2017 r. uczniowie 

wszystkich klas Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej  

uczestniczyli w spotkaniach 

prowadzonych przez sierżant 

Annę Biziorek z Zespołu ds. 

Profilaktyki Społecznej 

Nieletnich i Patologii Komendy 

Powiatowej Policji w Łęcznej.   

W trakcie spotkań poruszane były zagadnienia cyberprzemocy, odpowiedzialności karnej zarówno 

osób nieletnich jak i dorosłych. Przypominano o ryzykownych zachowaniach, do których może dojść 

po użyciu środków psychoaktywnych i konsekwencjach z nimi związanymi, a także o możliwości 

stania się sprawcą lub ofiarą przestępstwa. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się też o przysługujących 

im prawach i możliwościach z nich wynikających. Uczniom przybliżone były zagadnienia 

związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Prelegentka zaprezentowała film i przestrzegała 

przed konsekwencjami wynikającymi z niebezpiecznych i brawurowych zachowań na drodze. 

Uczniowie za pomocą alkogogli – specjalnych okularów powodujących widzenie i postrzeganie 

rzeczywistości tak jak pod wpływem alkoholu, mogli sprawdzić jakie zagrożenie stwarza pijany 

kierowca. 

 

 

21 XII 2017. Lekcje odpowiedzialności 

22 XII 2017. Świąteczne spotkanie w ZSG 



22 grudnia 2017 r. był dla 

młodzieży, grona pedagogicznego 

i pracowników Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej dniem 

wspólnego przeżywania radości 

z przyjścia Dzieciątka Jezus.  

Tego dnia klasy razem 

z wychowawcami przygotowywali 

klasowe wigilie, natomiast okazją 

do wspólnego spotkania dla wszystkich była część artystyczna przygotowana przez młodzież.  

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

wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia. To noc 

wyjątkowa, jedyna, niepowtarzalna noc Bożego Narodzenia – mówił Dyrektor Arkadiusz Marucha na 

początku świątecznego spotkania. Z okazji zbliżających się świąt przekazał najserdeczniejsze życzenia 

uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły oraz rodzicom – Niech te Święta przyniosą nam wiele 

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

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

Betlejemska zwiastuje nam same dobre nowiny. 

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

o przeżywanie tych rodzinnych świąt w radości i miłości. 

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

kolęd. 

Program artystyczny przygotowała młodzież pod kierunkiem ks. Pawła Kotowskiego.   

 

 

 

W środę Fundacja Edukacyjna Perspektywy ogłosiła wyniki edycji 2018 swoich dwóch prestiżowych 

rankingów - liceów ogólnokształcących oraz techników. Technikum Górnicze i Politechniczne 

w Łęcznej zajęło 21 miejsce w województwie lubelskim.  

W tym roku w pierwszej 50 najlepszych techników województwa lubelskiego spośród szkół Powiatu 

Łęczyńskiego znalazły się dwie: Technikum Górnicze i Politechniczne w Zespole Szkół Górniczych 

w Łęcznej (21 miejsce) oraz Technikum w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka 

w Łęcznej (39 miejsce). 

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

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

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

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

w których maturę w maju 2017 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie 

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

przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. 

 

 

 

4 I 2018 r. Grupa 42 uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej odwiedziła 

 Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Głównym celem wyjazdu było poznanie potencjału 

uczelni w obszarze kierunków oferowanych przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii oraz Wydział 

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Wysiadających z autokaru uczniów przywitała w imieniu 

pracowników uczelni doktorantka Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii mgr inż. Natalia Kowalska, 

która towarzyszyła uczniom przez cały pobyt na AGH.    

Wizyta rozpoczęła się spotkaniem z Prodziekanem ds. współpracy Wydziału Górnictwa 

i Geoinżynierii dr hab. inż. Markiem Borowskim. Uczniowie zostali zapoznani z historią uczelni, 

obecną działalnością, partnerami i sukcesami uczelni. Następnie wysłuchali przykładowego wykładu, 

wygłoszonego przez dr inż. Natalii Schmidt-Polończyk na temat bezpieczeństwa w tunelach. 

Kolejnym etapem było zwiedzanie laboratoriów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, m.in. hydrologii 

i hydrogeologii, aerologii górniczej, górnictwa podziemnego, wentylacji i klimatyzacji przemysłowej, 

badania właściwości skał i wyrobów kamieniarskich, badania gleb i skał, badań geotechnicznych, 

geomechaniki, budownictwa i geotechniki. Natomiast na Wydziale Inżynierii Mechanicznej 

i Robotyki odwiedzili laboratoria Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. Tam 

też mieli możliwość obejrzeć efekt pracy studentów z zespołu E-Moto AGH,   terenowy motocykl 

elektryczny, który wzbudził największe zainteresowanie uczniów.   

Cennym elementem wizyty było spotkanie uczniów z przedstawicielami Kół Naukowych. Uczniowie 

bez skrępowania mogli zadawać pytania dotyczące tego jak są punktowane wyniki z matur przy 

przyjęciu na studia, jak wygląda życie studenckie, system stypendialny itp., tym bardziej, że spotkali 

absolwenta naszej szkoły Grzegorza Gila, który był świeżo po obronie pracy inżynierskiej na kierunku 

Górnictwo i Geologia. 

Pełni wrażeń i nowych informacji uczniowie zakończyli wizytę na krakowskiej uczelni obiadem w 

studenckiej stołówce. Zanim jednak rozstali się z miastem, zwiedzili podziemia pod sukiennicami. 

Przedsięwzięcie doszło do skutku dzięki zaangażowaniu Dawida Osowskiego i Bogdana Kowala 

z LW „Bogdanka” S.A. oraz  wsparciu finansowemu Fundacji „Solidarni Górnicy”. 

 

 

 

Każda noc studniówkowa jest niezapomnianym i niepowtarzalnym przeżyciem dla maturzystów. 

Uczniowie klas czwartych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej swoje najważniejsze „sto dni do 

24 I 2018. Wyjazd edukacyjny na AGH 
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matury” spędzili bawiąc się 10 lutego w Hotelu Drob w Urszulinie. Studniówka to też czas 

podziękowań dla dyrekcji szkoły, nauczycieli, a przede wszystkim wychowawców. Uczniowie 

dziękowali za trud włożony w ich edukację: wych. kl. IVa Andrzejowi Pytce, wych. kl. IVb Ewie 

Pytce, wych. kl. IVc Piotrowi Gałatowi, wych. kl. IVd Tomaszowi Saranowi, wych. kl. IVm 

Łukaszowi Dudzie. Młodzież pamiętała również o tym, aby podziękować osobom sobie najbliższym – 

rodzicom, będącym dla nich przykładem i wsparciem.  

Po krótkich przemówieniach zabrzmiało długo oczekiwane: Poloneza czas zacząć! Uczniowie 

perfekcyjnie zaprezentowali swoje umiejętności w tym najważniejszym, otwierającym studniówkę 

tańcu. A potem... rozpoczęły się hulanki i swawole, które trwały do białego rana. Humory dopisywały 

wszystkim. I nic dziwnego: porywająca muzyka, smaczne przekąski, a przede wszystkim towarzystwo 

pięknych partnerek sprzyjały wspaniałej zabawie. 

Cztery lata w szkolnych murach to tak niewiele, a przecież pozostają w pamięci na całe życie. 

 

 

W siedzibie Zarządu LW "Bogdanka" S.A. 23 uczniów kształcących się w ZSG w Łęcznej i w ZS w 

Ostrowie Lubelskim odebrało z rąk prezesa Krzysztofa Szlagi stypendia w wysokości 1000 zł.  

Do grona najlepszych uczniów ZSG w Łęcznej należą: Piotr Lipczak (śr. 6,0), Łukasz Rączka (śr. 

5,67), Paweł Barczak (śr. 5,33), Jakub Okoń (śr. 5,33), Szymon Osieleniec (śr. 5,33), Adrian Roczon 

(śr. 5,20), Kociuba Kacper (śr. 5,15), Jakub Andrejuk (5,00), Paweł Filipek (śr. 5,00), Łucja Grabczak 

(śr. 5,00), Hubert Lipko (śr. 5,00), Mateusz Pytka (śr. 5,00) 

Tego dnia w budynku Zarządu odbyły się spotkania informacyjne z uczniami klas czwartych 

górniczych, przeróbkarskich, mechanicznych i elektrycznych, dotyczące warunków zatrudnienia 

i wymagań związanych z pracą w kopalni. W 2017 r. w ramach rekrutacji wewnętrznych do pracy 

w kopalni przyjętych zostało 98 osób, w tym 8 absolwentów szkół partnerskich. Natomiast do końca 

lutego 2018 r. przyjętych będzie 95 osób, w tym 33 absolwentów szkół partnerskich (z czego 24 

z ZSG). Do końca roku kopalnia zatrudni 350 osób. W rekrutacji pierwszeństwo mają osoby 

posiadające dyplom potwierdzający nabyte kwalifikacje w zawodzie, w pierwszej kolejności ze szkół 

średnich, następnie ze szkół zawodowych i tych, którzy ukończyli Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. 

Pracownicy rekrutowani są przede wszystkim ze spółek "córek" RG Bogdanka i MR Bogdanka, które 

są dla kopalni kuźnią kadr.  

14 II 2018. Stypendyści LW "Bogdanka" S.A. 

 



 

 

20 lutego młodzież z klas trzecich i czwartych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wzięła udział 

w spotkaniu informacyjnym dotyczącym WOT. Poprowadziła je kadra oficerska 2 Lubelskiej Brygady 

Obrony Terytorialnej im. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „ZAPORA”, 24 batalionu lekkiej 

piechoty w Chełmie: ppor. Bartłomiej Czerwionka, ppor. Magdalena Piskorska oraz szer. Hubert 

Kołodziejczyk. 

Ppor. Bartłomiej Czerwionka przedstawił uczniom klas trzecich i czwartych zadania nowej formacji 

wojskowej oraz sposób rekrutacji. Wyjaśniał także na czym polega szkolenie podstawowe, na którym 

od godz. 5.30 do 22.00 czas wypełniony jest co do minuty. 

Chłopcy z zainteresowaniem obejrzeli wyświetloną prezentację, ale największą atrakcją spotkania była 

możliwość obejrzenia czy nawet przymierzenia indywidualnego wyposażanie żołnierza WOT: 

kamizelki, hełmu, kominiarki, maski przeciwgazowej, broni, kompasu i innych akcesoriów 

militarnych. 

Nie tylko chłopcy są przyjmowani do służby wojskowej, także dziewczęta mają szansę, jednak nie 

przysługują im żadne ulgi. Muszą wykazać się taką samą sprawnością jaki i mężczyźni, o czym 

zaświadczała obecna na spotkaniu ppor. Magdalena Piskorska. 

Po oficjalnej części spotkania był czas na zadawanie pytań i zabranie ulotek informacyjnych.  

 

20 II 2018. Spotkanie informacyjne WOT 

20 II 2018. „Linteriada” rozstrzygnięta! 



20 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej gościli przedstawiciele firmy PRG Linter 

S.A. Artur Wasil prezes PRG Linter S.A. i Andrzej Fedurek dyrektor ds. technicznych, koordynator 

konkursu oraz Kazimierz Radko skarbnik Powiatu. Spotkanie było szczególnie radosne, ponieważ 

dotyczyło wręczenia nagród zwycięzcom konkursu współzawodnictwa zespołowego „Linteriada 1.0”. 

Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha dziękował organizatorom konkursu za pomysł, który zmobilizował 

młodzież do działania, a młodzieży za tak duże zaangażowanie. Uczniowie w sześcioosobowych 

zespołach rywalizowali o główną wygraną - tygodniowy pobyt w górach. Konkurs składał się 

z czterech etapów: testu sprawności, projektu usprawniającego działania w górnictwie, pokazu zdjęć 

związanych z górnictwem oraz średniej z wybranych przedmiotów zawodowych. 

Cząstkowe wyniki ogłaszane były po każdym etapie konkursu, wyniki końcowe nie były więc wielkim 

zaskoczeniem dla jej uczestników. Każdy uczestnik drużyny otrzymał z rąk organizatorów dyplomy 

i nagrody. 

Wyniki konkursu 

I miejsce - "Broda Team" z kl. 4d technik elektryk  

II miejsce - "Celublaczki" z kl. 4b technik górnictwa podziemnego  

III miejsce - "Kryształowa Szóstka" z kl. 4c technik przeróbki kopalin stałych i technik mechanik  

IV miejsce - "Terminatorzy" z kl. 4a technik górnictwa podziemnego. 

Każdy kto przystąpił do konkursu może czuć się zwycięzcą. Nie łatwo jest dołożyć sobie zadań 

zwłaszcza w klasie maturalnej, tym większe brawa dla wszystkich rywalizujących. 

Podziękowania należą się także  koordynatorom konkursu: z ramienia ZSG zajmowała się nim Ewa 

Pytka, nauczyciel przedmiotów zawodowych, natomiast z ramienia firmy PRG Linter S.A. Andrzej 

Fedurek dyrektor ds. technicznych. 

Zwycięska drużyna "Broda Team" w składzie: Piotr Lipczak, Paweł Barczak, Mateusz Pytka, Karol 

Kozdroń, Maciej Choroś i Jakub Okoń, wyruszy w marcu pojadą na tygodniowy pobyt do Istebnej do 

ośrodka wypoczynkowego firmy Linter Tour S.A. 

 

 
 

22 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół Górniczych odbyły się  powiatowe zawody w Piłce Siatkowej 

Chłopców Licealiada 2017/2018. Do rywalizacji przystąpiły cztery drużyny: z Zespołu Szkół im. K. 

K. Jagiellończyka, Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara 

w Milejowie i Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

22 II 2018. Licealiada 2017/2018 



5 III 2018. 

Gospodarzy reprezentowała drużyna w składzie: Jakub Gierliński, Dominik Kotiuk kl. 1a, Bartek 

Broński kl. 2d, Jakub Jaroszyński, Damian Broński, Mateusz Skoniecki, z kl. 2m, Mateusz Mazurek 

kl. 4a, Kamil Zieliński kl. 4b, Adam Mroczek kl. 4m. Uczniów do zawodów przygotowywał Adam 

Matej. 

Po zaciętej rywalizacji wyłoniono następujących zwycięzców: 

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

II miejsce - Zespół Szkół Górniczych 

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

IV miejsce - Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach 

Najlepszym zawodnikiem w powiatowych rozgrywkach Licealiady został uznany Mateusz Szmajda 

z ZS Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie. 

W zawodach rejonowych Powiat Łęczyński będzie reprezentowała drużyna z ZS Nr 2 im. Simona 

Bolivara w Milejowie. 

 

 

 

Nawet duży mróz nie odstraszył 

uczniów Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej od szusowania po 

podhalańskich stokach. W dniach od 27 

lutego do 3 marca 2018 r. do Zębu wraz 

z instruktorami narciarstwa zjazdowego 

Adamem Matejem i Piotrem Gałatem 

wybrało się szesnastu uczniów ZSG. 

Siedmiu z nich po raz pierwszy 

zgłębiało tajniki jazdy na nartach, a 

pozostali pod okiem instruktorów doskonalili technikę jazdy.  

Zaraz po przyjeździe grupa zakwaterowała się w Ośrodku Wypoczynkowym Czesława, a po 

wzmacniającym góralskim obiedzie, wyruszyła na stok. Zanim jednak uczniowie zaczęli szusować 

zapoznali się z „dekalogiem narciarza", by zachować bezpieczeństwo i kulturę jazdy na stoku.  Emocji 

było co nie miara. Pomimo początkowych niepowodzeń nowicjusze z każdym dniem, coraz lepiej 

radzili sobie z jazdą na nartach. Uczniowie szusowali nie tylko w Zębie, zjeżdżali także na stoku Małe 

Ciche. Po wyczerpujących zmaganiach z siłami natury i własnymi słabościami uczniowie mieli okazję 

zregenerować się w Aqua Parku w Zakopanem. Miłą atrakcja obozu narciarskiego było wspólne 

pieczenie kiełbasek na ognisku i zajadanie się frytkami. 

Pobyt w górach z pewnością można zaliczyć do udanych. Wyjazd był wprawdzie bardzo krótki, ale 

pełen atrakcji. Uczniowie już planują przyszłoroczne śnieżne szaleństwo. 

 

    

W poniedziałek 5 marca w Starostwie 

Powiatowym w Łęcznej odbyło się 

uroczyste wręczenie stypendiów 

najlepszym uczniom szkół powiatowych 

za wyniki osiągnięte w pierwszym 

półroczu roku szkolnego 2017/2018.  

3 III 2018. Białe szaleństwo w Zębie 

 

Stypendyści Starosty 

 



7 III 2018. 

8 III 2018. 

Stypendia wręczali uczniom: Starosta Roman Cholewa, Wicestarosta Dariusz Kowalski i Naczelnik 

Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej Marta 

Piwońska. 

Wśród uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej otrzymali je: Jakub Okoń (śr. 5,08), Szymon 

Osieleniec (śr. 5,00), Adrian Roczon (śr. 5,00). Wszystkim gratulujemy! Tak trzymać! 

 

 

7 marca uczniowie klas 

pierwszych mieli okazję 

obejrzeć wystawę – cykl 

malarski Walentego 

Bąbelewskiego „Moja 

robota w kopalni”. 

Wystawa oraz spotkanie 

z malarzem, 

emerytowanym górnikiem 

odbyło się w Sali im. Jana 

Samsonowicza. 

Pan Walenty Bąbelewski 

opowiedział uczniom rodowód słowa „górnik” przedstawiając jednocześnie pierwszy obraz 

rozpoczynający górniczy cykl. Dzielił się z młodzieżą doświadczeniem pracy w kopalni, którą 

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

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

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

jak bardzo trzeba uważać na bezpieczeństwo swoje i innych pracując w kopalni. 

Na zakończenie spotkania otrzymał od uczniów wielkie brawa. Być może jeszcze w tym roku 

szkolnym uczniowie będą mieli okazję obejrzeć inny cykl „Przydrożne radary wiary czyli dekalog 

kierowcy ku przestrodze na drodze”. 

 

8 marca w Międzynarodowy Dzień Kobiet młodzi panowie z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

przygotowali niespodziankę dla pięknych łęcznianek. Z samego rana z naręczem kwiatów, 

słodyczami, uśmiechem, ogromną dawką uprzejmości, wspomagani przez szkolnych muzyków 

wyruszyli składać życzenia.  

„Moja robota w kopalni” – spotkanie z górnikiem, malarzem 

Ta piosenka jest dla dziewczyny dla szatynki, rudej i blondyny … 



Adepci szkoły górniczej odwiedzili Szkołę Podstawową nr 4, nr 2, Przedszkole nr 2, Starostwo 

Powiatowe oraz ZS im. KK. Jagiellończyka w Łęcznej. Odświętnie ubrani panowie wszystkie młodsze 

i starsze kobiety obdarowywali piosenką, cukierkami i symbolem zbliżającej się wiosny, żonkilem. 

W czasie wizyt nie zabrakło też komplementów i miłych słów kierowanych do płci pięknej. 

Szarmanckie zachowanie uczniów ZSG spotkało się z ogromną radością i życzliwością. Górnicze 

mundury, umiejętności muzyczne robiły na damskiej części łęczyńskiej społeczności niesamowite 

wrażenie.  

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

serca kobiet trafia się także przez dżentelmeńskie zachowanie i piękne kwiaty. 

Przedstawiciele dominującej liczebnie płci w ZSG pamiętali również o koleżankach i paniach 

pracujących w rodzimej szkole, wszystkie obdarowali kwiatami, dołączając życzenia oprawione 

muzyką. 

Eleganccy panowie z ZSG, którzy w ten miły sposób uczcili Święto Kobiet to: Jarosław Czubacki, 

Paweł Kaczmarzewski, Krzysztof Podlodowski, Adam Serej, Przemysław Jurecki (akordeon), Karol 

Kwiatkowski (saksofon), Daniel Roślik (gitara), Adam Matej (nauczyciel). 

 

 

13 III 2018 r. Uczniowie klas trzecich 

i czwartych ZSG wzięli udział 

w spotkaniach informacyjnych 

prowadzonych przez Małgorzatę 

Mesek, z Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Lublinie. Pani Mesek zapoznała 

uczniów z ideą krwiodawstwa oraz 

przedstawiła warunki dotyczące możliwości oddania krwi. 

Akcja krwiodawstwa w naszej szkole będzie prowadzona w piątek 16 października od godziny 9.00 do 

13.00 w sali gimnastycznej. 

 

W dniach 15-16 marca Zespół Szkół Górniczych uczestniczył w Targach Edukacyjnych hali przy ul. 

Dworcowej w Lublinie. Stoisko uczniowie dzielili wspólnie z ZS w Ostrowie Lubelskim. 

Chętnych do promocji ZSG nie brakowało. Pierwszego dnia do nauki zawodu technika górnictwa 

podziemnego, technika przeróbki kopalin stałych, technika mechanika i technika elektryka zachęcali: 

13 III 2018. Twoja krew – moje życie 

15 III 2018. Targi Edukacyjne 2018 



Jarosław Czubacki z kl. 3d, Kacper Kociuba z kl. 2a, Kacper Bytys z kl. 2a oraz Patryk Roślik z kl. 

2m. 

W piątek na lubelskich targach ZSG reprezentowali: Bartosz Broński, Piotr Borowski i Sebastian 

Kowalik – wszyscy z kl. 2m. Oprócz oficjalnej reprezentanci towarzyszyli inni uczniowie ZSG obecni 

na Targach. Spontanicznie podejmowali rekrutację do swojej szkoły. 

Dzięki uprzejmości dyrekcji Targów Edukacyjnych obydwie szkoły: ZSG w Łęcznej i ZS w Ostrowie 

Lubelskim, otrzymały plac wystawienniczy za darmo. Znajdował się on w bardzo atrakcyjnym, bo 

centralnym miejscu hali. Dzięki temu niemal do końca targów  młodzież gimnazjalna podchodziła do 

górniczych stoisk. 

Uczniowie ZSG spisali się na medal z zapałem angażując się w sprawę naboru uczniów do klas 

pierwszych.  

 

 

16 marca 2018 r. po raz kolejny 

uczniowie Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej oraz ZS im. 

K.K. Jagiellończyka podzielili się 

„kroplą” krwi. Dzięki ofiarności 

uczniów Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

w Lublinie zebrało prawie 17 litrów 

krwi.  

Zarejestrowało się 41 chętnych 

uczniów, z których 37 oddało po 450 mililitrów bezcennego leku. Akcje honorowego oddawania krwi 

odbywają się w ZSG od kilku lat, po raz pierwszy odbyła sie w 2013 roku. Jest to szczególnie ważna 

akcja ponieważ na krew czekają tysiące chorych ludzi. Oddając „cząstkę siebie” nie tylko ratujemy 

życie innych, ale także dajemy przykład otoczeniu. I sprawa najważniejsza – poświęcając swój czas, 

zyskujemy satysfakcję ze spełnienia dobrego uczynku. 

Szkolna akcja krwiodawstwa poprzedzona była spotkaniem informacyjnym poprowadzonym przez 

Małgorzatę Mesek z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Miało ono 

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

 Przypominała, że krwiodawcą może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18-65 lat, ważący 

powyżej 50 kilogramów. Należy udać się do punktu krwiodawstwa, mając ze sobą dowód tożsamości. 

W punkcie otrzymujemy kwestionariusz, który po uzupełnieniu zostanie sprawdzony 

i zakwalifikowany przez pielęgniarkę. Kolejnym etapem jest pobranie próbki krwi na badanie 

hemoglobiny. Następnie lekarz przeprowadza z potencjalnym krwiodawcą wywiad. Jeśli lekarz 

stwierdzi, że osoba kwalifikuje się do oddania krwi, wówczas nie pozostaje jej nic innego jak usiąść 

na fotelu. Czas oddawania krwi nie przekracza 10 minut, a jej ilość to 450 ml, czyli jedna jednostka. 

W ciągu roku mężczyzna może oddać krew 6 razy, kobieta zaś 4 razy. 

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 honorowego dawcy krwi, co oznacza, że decydując się 

na ten gest, zrobił to bezpłatnie, z własnej nieprzymuszonej woli. Należy pamiętać, że honorowy 

krwiodawca otrzymuje coś jeszcze - satysfakcję i świadomość, że uratował komuś życie. 

16 III 2018. Honorowi dawcy krwi 



 

 

12 marca w Szkole Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej odbył się etap miejsko-gminny 

XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. ZSG reprezentowali: Jakub Okoń z kl. 4d oraz 

Jakub Krzychowiec z kl. 2a. 

Uczniowie w każdej kategorii wiekowej mieli za zadanie wypełnić test dotyczący wiedzy pożarniczej. 

Ci, którzy uzyskali największą ilość punktów losowali przygotowane zestawy pytań i odpowiadali 

ustnie przed sześcioosobową komisją, której przewodniczył Michał Czajkowski, Prezes Zarządu OSP 

w Łęcznej. 

Nagrody i dyplomy uznania wszystkim uczestnikom turnieju wręczył Leszek Włodarski, 

wiceburmistrz Miasta i Gminy Łęczna. Uczniowie ZSG w swojej kategorii wiekowej zakwalifikowali 

się do eliminacji powiatowych Turnieju. Gratulujemy i życzymy sukcesów! 

 

 

 

Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej postanowili współdziałać na polu 

charytatywnym i powołać szkolne koło wolontariatu. 14 marca w szkole odbyło się pierwsze 

spotkanie informacyjne, na które organizatorzy zaprosili Jacka Wnuka, prezesa Zarządu 

Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Lublinie. Opowiedział on o zadaniach podejmowanych 

przez wolontariuszy z Lublina, zachęcał również do działań  na rzecz najbliższego środowiska. 

W pierwszym spotkaniu grupy wolontariackiej uczestniczyli: Marcin Baryła z kl. 2a, Jung Mateusz 

z kl. 2a, Adam Serej kl. 1a oraz nauczyciele: Marta Sochan-Maciuk, Grzegrzorz Mazur i Adam Matej. 

12 III 2018. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej- eliminacje gminne 

14 III 2018. Wolontariat w ZSG 



Pierwszą akcją, w którą włączą się uczniowie ZSG, będzie zbiórka żywności trwałej oraz odzieży 

(w tym również obuwia) dla osób bezdomnych, podopiecznych Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata 

Alberta w Lublinie. 

 

 

16 marca w Komendzie Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w 

Łęcznej odbyły się eliminacje 

powiatowe XLI Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod 

hasłem "Młodzież Zapobiega 

Pożarom". Jakub Okoń, uczeń kl. IVd 

Zespołu Szkół Górniczych zajął w 

nim I miejsce w kategorii szkół 

ponadgimnazjalnych i będzie 

reprezentował Powiat Łęczyński na szczeblu wojewódzkim. II miejsce zajął Jakub Krzychowiec z 

klasy IIa. Uczniów do turnieju przygotowywał Andrzej Pytka, nauczyciel przedmiotów zawodowych. 

W konkursie udział wzięła młodzież szkolna w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Eliminacje powiatowe składały się z części 

pisemnej i ustnej. Pytania obejmował m.in.: tradycje i historię straży pożarnych, organizację i zadania 

ochrony przeciwpożarowej, przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, przyczyny 

oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, organizowanie i prowadzenie akcji 

ratowniczej, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków i lasów, zasady 

udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

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

strażacy. 

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

Roman Cholewa - Starosta Łęczyński, Jan Baczyński vel Mróz - Przewodniczący Rady Powiatu, bryg. 

Dariusz Lis - Komendant Powiatowy PSP w Łęcznej.  

Tegoroczne eliminacje powiatowe XLI edycji OTWP były objęte patronatem Starosty Łęczyńskiego. 

Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Wirtualne Powiaty 3 Spółka z.o.o, oraz 

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

 

 

27 marca 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

wzięli udział w Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych w Cycowie.  

Gimnazjalistów do podjęcia nauki w zawodzie górnika, elektryka 

i mechanika przekonywali: Jarosław Czubacki, Marek Uniłowski 

i Sebastian Kolbiarz i nauczyciel przedmiotów zawodowych 

Grzegorz Mazur. 

Uczniowie udzielali fachowych informacji o szkole, jej sukcesach, 

programach współpracy z LW „Bogdanka” S.A., PRG Linter S.A., 

PPHU „Malinex” oraz uczelniami wyższymi. A nade wszystko 

dzielili się własnym doświadczeniem nauki w szkole, którą nie tak 

dawno sami wybrali. Jako że najlepiej zobaczyć samemu jak jest, 

„Młodzież Zapobiega Pożarom” – eliminacje powiatowe 16 III 2018. 

16 III 2018. Giełda Szkół w Cycowie 



uczniowie zapraszali gimnazjalistów do odwiedzenia szkoły podczas Dnia Otwartego, który odbędzie 

się w 13 kwietnia 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Broda 

Team”, 

zwycięska drużyna, biorąca udział w konkursie ogłoszonym przez współpracującą ze szkołą firmą 

PRG Linter S.A., w dniach 19-25 marca przebywała w pięknie położonym w beskidzkich górach, 

ośrodku wypoczynkowym w Istebnej. 

Młodzież wraz z opiekunami korzystała z ośrodka firmy Linter Tour S.A. Oprócz darmowego 

zakwaterowania, miała zapewnione całodzienne wyżywienie, możliwość darmowego korzystania 

z aquaparku, sauny i innych atrakcji. Pozostały czas zwycięzcy zagospodarowywali sobie sami. 

Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni, z naładowanymi akumulatorami na przyszły czas egzaminów 

maturalnych. 

Na miejscu zwiedzili Wisłę, galerię trofeów Małysza, a także Istebną. Często w ośrodku korzystali 

z aquaparku, który nie dość, że był darmowy to jeszcze  nie limitowany czasowo. Atrakcją było także 

zjeżdżanie z położonego naprzeciwko ośrodka stoku. Jako, że czynny był dopiero w weekend  

młodzież poradziła sobie inaczej… Zjeżdżali na workach, a potem na zakupionych jabłuszkach. Zjazd 

z wysokości 140 metrów to była dla nich super atrakcja. 

Były także wędrówki po górach, na przykład pod trójstyk granicy Polski, Czech i Słowacji. Chłopcy 

chwalili sobie niesamowite widoki, jedynym mankamentem był brak śniegu, w czasie kiedy 

Lubelszczyzna była nim dosłownie zawalona. W Istebnej w piątek wieczorem uczestniczyli  w drodze 

krzyżowej w kościele Dobrego Pasterza, a w sobotę we mszy św. Czas minął szybko. 

Zgodnie twierdzili że to była wspaniała nagroda, jakiej jeszcze nie mieli, niezwykle motywująca do 

podejmowania wysiłku na przyszłość. 

Przypominamy, że w gronie zwycięskiej „Broda Team” znaleźli się: Piotr Lipczak, Paweł Barczak, 

Mateusz Pytka, Karol Kozdroń, Maciej Choroś i Jakub Okoń (uczniowie kl. 4d technik elektryk). 

Grupą opiekowali się nauczyciele przedmiotów zawodowych: Ewa Pytka (szkolny koordynator 

konkursu „Linteriada”) oraz Tomasz Saran (wychowawca klasy). Dzięki kreatywności uczniów 

również nauczyciele skorzystali ze wspaniałego wypoczynku. 

W tym samym czasie w ośrodku odpoczywała młodzież z Ostrowa, zwycięzcy konkursu „Linteriada”, 

który równolegle odbywał się w ZS w Ostrowie Lubelskim. 

Wszyscy uczniowie i opiekunowie dziękują firmie PRG „Linter” S.A. za wspaniały konkurs, a także 

niesamowitą nagrodę. 

 

26 III 2018. Wygrali w Linteriadzie i w nagrodę pojechali w góry 

28 III 2018. Spotkanie Wielkanocne 



28 III z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych młodzież wraz z ks. Marcinem Pydą 

przygotowała spotkanie świąteczne, wprowadzające w klimat Wielkiego Tygodnia.  

Młodzi przypomnieli czym jest Triduum Paschalne tzn. Trzy Święte Dni upamiętniające tajemnicę 

naszego zbawienia. 

Wielki Czwartek – to dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. 

Przypomina on także o uwięzieniu Jezusa. W kościele po mszy św. prowadzona jest wtedy adoracja 

Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy. 

Wielki Piątek – to dzień, w którym chrześcijanie przeżywają Mękę i Śmierć Chrystusa. 

Wielka Sobota – jest czasem ciszy i oczekiwania na chwalebne Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 

Wieczorna liturgia Wigilii paschalnej jest wejściem w radosny czas Zmartwychwstania, kończy ją 

procesja rezurekcyjna. 

Życzenia radosnego przeżywania tych najważniejszych chrześcijańskich świąt, całej społeczności 

szkolnej złożył ks. Marcin Pyda oraz dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha. 

 

  

28 marca zakończyła się akcja pomocy osobom bezdomnych 

zainicjowana w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej przez założone 

niedawno koło wolontariatu. Akcja pomocy ogłoszona była także w ZS 

im. K.K. Jagiellończyka, także i stamtąd nadeszła pomoc dla 

potrzebujących. Młodzież i nauczyciele przynieśli żywność trwałą: 

konserwy, makarony, słodycze  a także ubrania. Wszystkie dary zostały 

przekazane do Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie.   

Akcja prowadzona była w porozumieniu z Centrum Wolontariatu w 

Lublinie. 

 

 

 

6 kwietnia w Łęcznej obchodzony był Światowy Dzień Świadomości 

Autyzmu. Wzięli w nim udział także uczniowie Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej. 

Atrakcją dla licznie przybyłych dzieci były stoiska sensoryczne. Na 

placu królowały niebieskie baloniki, a uczniowie z Zespołu Szkół 

28 III 2018. Uczniowie ZSG pomagają osobom bezdomnym 

6 IV 2018. 
Światowy Dzień  

Świadomości Autyzmu 2018 



Górniczych w Łęcznej: Łucja Grabczak i Karol Góźdź, rozdawali niebieskie kwiaty z logo ZSG oraz 

cytaty o nadziei, życzliwości i pomocy. 

Przez całą imprezę odbywały się występy artystyczne. Zaprezentowały się dzieci z poszczególnych 

przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zespół Szkół Górniczych reprezentowali 

Szymon Osieleniec, Karol Kwiatkowski, Przemysław Jurecki. 

Obchody dnia autyzmu zorganizowane zostały placu Tadeusza Kościuszki przed ratuszem. 

Wieczorem uruchomione zostały fontanny z podświetloną na niebiesko wodą, błękitnym światłem 

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

koncert rodzimego zespołu „Filip i kuki”. 

 

 

W piątek 13 kwietnia 2018 r. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej szeroko otworzył drzwi dla 

gimnazjalistów. Przygotowania trwały wiele dni, aby w atrakcyjny sposób przedstawić ofertę 

edukacyjną szkoły i jednocześnie pomóc gimnazjalistom w podjęciu decyzji o dalszej nauce.  

Już przy wejściu gości witali uczniowie w galowych mundurach. Na korytarzach ciekawie 

prezentowały się stoiska z poszczególnymi zawodami. Górnicy wystawili specjalistyczne narzędzia 

i urządzenia wykorzystywane w tym zawodzie. Elektrycy oprócz urządzeń wykorzystywanych w ich 

branży, zaprezentowali tablicę pokazującą drogę edukacji w zawodzie elektryka, poczynając od szkoły 

branżowej lub technikum. Po sąsiedzku uczennice klasy przeróbkarskiej zachęcały do podjęcia nauki 

w zawodzie technik przeróbki kopalin stałych. Najdłuższe stoisko zapełnione przeróżnymi sprzęgłami 

i przekładniami mieli mechanicy. Promowali oni zawód ślusarza, mechanika automatyki 

przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, technika chłodnictwa i klimatyzacji oraz technika mechanika. 

W pracowniach zawodowych na zwiedzających czekały różne atrakcje. W pracowni mechanicznej 

gimnazjaliści mogli własnoręcznie wybić dla siebie zawieszki z napisem ZSG.  W pracowni 

elektrycznej uwagę zwracały: makieta domu jednorodzinnego z inteligentną instalacją, mini 

elektrownia, wyspa pneumatyczna, sygnalizacja świetlna z ulicznym oświetleniem sterowana 

mikroprocesorem, makieta bramy przesuwnej automatycznej. Ponadto goście mogli porozmawiać 

z nauczycielami i uczniami o specyfice zawodów. 

W szkolnej siłowni można było spróbować sił na bieżni albo na rowerkach stacjonarnych. Na małej 

sali gimnastycznej zwiedzający mieli możliwość siłowania na rękę (armwrestling), a na boisku 

zmierzenia się ze starszymi kolegami w rozgrywkach sportowych Turbo-Górnik oraz Małej Grze 2x2. 

Wszystkie konkurencje sportowe rozgrywane były na wesoło. 

13 IV 2018. Dzień Otwarty w ZSG 



Biblioteka, w tym dniu zamieniła się  w Cafe Kino, gdzie w kawiarnianej atmosferze, z filiżanką 

aromatycznej herbaty lub szklaneczką soku można było obejrzeć filmy z życia szkoły, o LW 

„Bogdanka” S.A.  oraz o zawodach, w których kształci ZSG w Łęcznej. 

Dla fanów gier komputerowych w pracowni informatycznej rozegrany został turniej League of 

Legends. Cieszył się on ogromnym zainteresowaniem. Zwycięzcy otrzymali w nagrodę szkolne 

gadżety. 

Dodatkowymi atrakcjami tego dnia były: grill, gdzie po trudach zwiedzania można było zjeść gorącą 

kiełbaskę i ugasić pragnienie szklaneczką wody mineralnej oraz strzelnica, na której chętni sprawdzali 

swoje umiejętności strzeleckie. 

Piątek 13-tego dla gimnazjalistów ze szkół: z Łęcznej, Ludwina, Urszulina, Cycowa, Puchaczowa, 

Milejowa, Jaszczowa, a także innych miejscowości, na pewno nie był pechowy. W licznych 

rozmowach podkreślali, że czują miłą, ciepłą i przyjazną atmosferę szkoły, można więc uznać Dzień 

Otwarty za udany. 

 

 

23 kwietnia w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się X edycja Powiatowego Konkursu 

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

Ludwin. 

Konkurs przebiegał w dwóch etapach, do etapu szkolnego przystąpiło 100 uczniów, do etapu 

międzyszkolnego zakwalifikowało się 38 uczniów. Konkurs obejmował dwie kategorie: szkoły 

gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Zadania należało rozwiązać bezbłędnie i jak najszybciej. 

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy matematycznej, rozbudzenie wśród młodzieży 

zainteresowań matematycznych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz 

wychowanie młodzieży w duchu szacunku dla nauki. 

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

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

Nagrody zwycięzcom wręczali: Roman Cholewa Starosta Łęczyński, Arkadiusz Marucha Dyrektor 

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

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

Zwycięzcy: 

Indywidualnie szkoły gimnazjalne 

I miejsce – Natalia Jung - Gimnazjum Publicznego w Ludwinie 

II miejsce - Katarzyna Jakubowska - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie 

III miejsce - Zuzanna Pikul - Gimnazjum nr 1 w Milejowie 

23 IV 2018. 
X Edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego „Pomyśl logicznie” 



Zespołowo szkoły gimnazjalne 

I miejsce – Gimnazjum nr 1 w Milejowie 

II miejsce - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie 

III miejsce - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Spiczynie 

Indywidualnie szkoły gimnazjalne 

I miejsce – Daniel Roślik - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

II miejsce ex aequo: Patryk Białkowski - ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej oraz 

Michał Podlodowski  - Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach 

Zespołowo szkoły gimnazjalne 

I miejsce – Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

II miejsce - Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach 

III miejsce - ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej 

 

 

24 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej zorganizowane zostały Targi Edukacyjne. Wśród 

wystawców z Lublina, Ludwina i Łęcznej nie zabrakło reprezentacji Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej. Uczniowie i nauczyciele zachęcali do nauki w Technikum Górniczym i Politechnicznym 

w zawodach: górnika, mechanika, elektryka i technika chłodnictwa i klimatyzacji oraz Szkole 

Branżowej I stopnia w zawodach: górnika, elektryka, ślusarza oraz mechanika automatyki 

przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. 

W Targach Edukacyjnych wzięli udział uczniowie klas siódmych oraz klasy drugie i trzecie 

gimnazjalne. Wielu z nich chętnie rozmawiało o zaletach kształcenia w szkole górniczej, 

zainteresowane zawodem górnika były także dziewczęta. 

ZSG reprezentowali: Krzysztof Podlodowski z kl. 1a, Ernest Michałek i Konrad pałac z kl. 1d oraz 

nauczyciele: Iwona Czech i Adam Matej. 

  

 

25 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej odbyły Targi Edukacyjne. Uroczystego  

otwarcia Targów dokonała dyrekcja szkoły, witając 13 wystawców ze szkół ponadgimnazjalnych 

z terenu Powiatu Łęczyńskiego a także z Lublina. Zachęcali również młodzież do zapoznania się 

z bogatą ofertą szkół i dokonania trafnego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. 

24 IV 2018. Targi Edukacyjne w SP nr 4 w Łęcznej 

25 IV 2018. Targi Edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych 



Do nauki w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej młodzież w SP nr 2 zachęcali uczniowie: Adrian 

Kot, Jakub Osipiuk i Kacper Rybicki z kl. 1m oraz nauczyciel Adam Matej. 

Tego samego dnia Targi Edukacyjne odbywały się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie. 

Tutaj o zaletach nauki w ZSG opowiadali gimnazjalistom uczniowie: Piotr Mroczek z kl. 1e, Piotr 

Borowski z kl. 2m, Krystian Bochra z kl. 2ae i Jakub Szpitun z kl. 2ag a także nauczyciel 

przedmiotów zawodowych Łukasz Duda. 

 

 

26 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół Górniczych i ZS im. K.K. Jagiellończyka wzięli udział w akcji 

„Nasza biało-czerwona”. W czwartek młodzież obydwu szkół ustawiła się na boisku, by w ten sposób 

utworzyć żywą flagę. Dołączyły do nich bawiące się w okolicy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4. 

Akcja zorganizowana została przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej w ramach obchodów 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Prowadzona jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Dumni 

26 IV 2018. Akcja "Nasza biało-czerwona" 

http://powiatleczynski.pl/aktualnosci,show,4762,akcja-nasza-bialoczerwona-nabiera-rozpedu.html


z Polski”. Pamiątkowe zdjęcie z wysięgnika wykonane zostało dzięki pomocy Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej. 

 

 

27 kwietnia odbyła 

się uroczystość 

zakończenia roku 

klas czwartych w 

Zespole Szkół 

Górniczych 

w Łęcznej.  

Przybyli na nią 

Roman Cholewa 

Starosta Łęczyński, 

Marta Piwońska Naczelnik Wydziału Edukacji, Adam Partyka Zastępca Prezesa Zarządu ds. 

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

Dyrektor ZSG zwracając się do czwartoklasistów mówił: Wierzę, że na kolejne etapy waszego życia 

zabierzecie ze sobą nie tylko świadectwa i nagrody, ale także wrażliwość na drugiego człowieka 

i piękno otaczającego świata. Przed wami ważny egzamin – egzamin dojrzałości, którego pomyślne 

przejście otworzy drogę do dalszej edukacji. Wiem, że jesteście dobrze przygotowani 

i odpowiedzialnie podejdziecie do tej ważnej próby. Życzę wam też, by te najważniejsze egzaminy 

z dorosłego, odpowiedzialnego życia zakończyły się sukcesem. 

Starosta Łęczyński wyraził nadzieję, że dzięki nauczycielom oraz włożonej nauce, egzamin maturalny 

pójdzie czwartoklasistom jak z płatka. „Będzie to dalsza przepustka do wyznaczenia przez was dalszej 

ścieżki edukacyjnej w waszym życiu” – mówił. 

Przewodnicząca Rady Rodziców Renata Okoń życzyła uczniom by spełniły się ich marzenia związane 

z najbliższą przyszłością to znaczy zdanie matury i dostanie się na wymarzone studia, a także do 

pracy. W imieniu Rady Rodziców a także absolwentów podziękowała dyrekcji i gronu 

pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w wychowanie ich dzieci. 

Szczególnym momentem spotkania było wręczenie uczniom "Przepustek do pracy w LW Bogdanka 

S.A.". Zanim to jednak nastąpiło Adam Partyka Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych 

i Społecznych podkreślał jak ważna jest współpraca ze szkołą i wspieranie przyszłej kadry górniczej: 

Na 37 przepustek w tym roku 22 przypadają dla waszej szkoły – mówił. - Z tego miejsca jeszcze raz 

dziękuję, przyszłym absolwentom życzę dobrych wyborów. Szczęść Boże! 

Agata Warda, Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi podkreślała, że mimo braku zmiany 

zapisów w podpisanym rok temu Liście intencyjnym, kopalnia z gwarantowanych sześciu „Przepustek 

do pracy” dla uczniów ZSG i ZS w Ostrowie, przyznała 22 dla ZSG i 12 dla Ostrowa. - Chciałabym 

wam życzyć mądrych wyborów, bo tak naprawdę skończyła się szkoła, ale nie skończyła się wasza 

nauka. Dalej będziecie zobligowani zdobywać kolejne kwalifikacje i dalej będziemy się uczyć 

i będziemy się uczyć siebie nawzajem - mówiła. 

„Przepustki do pracy” w Bogdance otrzymali technicy górnictwa podziemnego: Szymon Osieleniec, 

Adrian Zaborski (z kl. 4a) Jakub Andrejuk, Łukasz Bernecki, Mateusz Huzarek, Hubert Lipko, Łukasz 

Rączka (z kl. 4b). A także technicy elektrycy: Paweł Barczak, Grzegorz Jaroszek, Piotr Lipczak, Jakub 

Okoń, Mateusz Pytka, Piotr Warzyszak (kl. 4d), także technicy przeróbki kopalin stałych: Weronika 

Jasińska, Karol Majewski, Emilia Palejczuk, Natalia Wachnik (z kl. 4c) oraz technicy mechanicy: 

Adam Mroczek, Patryk Przystupa (kl. 4m). 

27 IV 2018. Uroczystość zakończenia roku szkolnego w ZSG 



Następnie nagrody z rąk Naczelnika Wydziału Edukacji i dyrektora ZSG otrzymali uczniowie, którzy 

mieli najwyższą średnią w całym cyklu kształcenia: Jakub Okoń (4d, śr. za całokształt kształcenia 

5,0), Szymon Osieleniec (4a, śr. 4,95), Mateusz Pytka (4d, śr. 4,63), Łucja Grabczak (4c, śr. 4,55), 

Piotr Lipczak (kl. 4d, śr. 4,55), Hubert Lipko (4b, śr. 4,41), Paweł Barczak (kl. 4d, śr. 4,37), Natalia 

Wachnik (4c, śr. 4,31), Sebastian Jaroszek (4m, śr. 4,30), Jakub Aleksandrowicz (4a, śr. 4,26), Jakub 

Andrejuk (4b, śr. 4,26), Łukasz Bernecki (4b, śr. 4,26), Łukasz Rączka (4b, śr. 4,26), Mateusz 

Grabowski (4b, śr. 4,15), Piotr Warzyszak (4d, śr. 4,07), Karol Majewski (4c, śr. 4,00). 

Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy wielokrotnie reprezentowali ZSG podczas różnych 

imprez sportowych: Kacper Guz (4a), Adam Krawczyk (4a), Grzegorz Siodłowski (4a), Konrad Wnuk 

(4a), Jakub Andrejuk (4b), Patryk Chudzik (4b), Mateusz Huzarek (4b), Rafał Kot (4b), Kamil Paluch 

(4b), Kamil Zieliński (4b), Dominik Nawrocki (4c), Jarosław Bednaruk (4m), Radosław Kisiel (4m), 

Adam Mroczek (4m), Eryk Powałka (4m), Mateusz Wróbel (4m). 

Nagrody za zajęcie I miejsca w Konkursie wiedzy o Wielkiej Brytanii zorganizowanym przez Martę 

Sochan-Maciuk, nauczyciela j. angielskiego otrzymali ex aequo: Jakub Okoń z kl. 4d i Mikołaj 

Nowicki z kl. Id. 

Maturzystów pożegnali młodsi koledzy wspominając, że te cztery lata nauki minęły bardzo szybko. 

Specjalnie dla nich przygotowali scenkę z lekcją matematyki. Życzyli im szerokiej drogi 

i przypominali, że drzwi szkoły są dla nich zawsze otwarte. Ostatnim akcentem szkolnej uroczystości 

była część artystyczna poświęcona 227. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Uczniowie udali się jeszcze do klas, by po raz ostatni spotkać się z wychowawcami i odebrać z ich rąk 

świadectwa ukończenia szkoły. 

 

 

13 maja o godzinie 18.00 w parafii św. Barbary w Łęcznej sprawowana była Msza św. w intencji ofiar 

katastrofy, która wydarzyła się w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju, a także za ich rodziny 

i przyjaciół.  

Łęcznianie modlili się także o powodzenie akcji ratowniczej, wciąż poszukiwany jest jeszcze jeden 

górnik. Ks. proboszcz Andrzej Lupa dziękował górnikom za obecność i modlitwę, a Zarządowi 

Lubelskiego Węgla za zamówienie Mszy św. w intencji poszkodowanych. 

We Mszy św. wzięli także udział przedstawiciele Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej z pocztem 

sztandarowym. 

 

 

13 V 2018. 

Bezpieczna praca za granicą 21 V 2018. 

Modlitwa za górników z kopalni Zofiówka 

https://www.facebook.com/pg/zsg.leczna/photos/?tab=album&album_id=2072591462978143
https://www.facebook.com/pg/zsg.leczna/photos/?tab=album&album_id=2072591462978143


W poniedziałek  uczniowie klas trzecich uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym bezpiecznego 

poszukiwania pracy za granicą. Spotkanie poprowadziła Ewa Trybulska-Grzesiak, przedstawiciel 

Agencji Zatrudnienia COVEBO oraz Katarzyna Nowak, asystent Eures, pośrednik pracy. 

Osoby prowadzące spotkanie uwrażliwiały uczniów na zagrożenia z jakimi mogą się spotkać 

podejmując pracę na obczyźnie. Informowały na co należy zwracać uwagę, kiedy przeglądają oferty 

pracy. Uczniowie dowiedzieli się jakie oferty pracy mogą spotkać, jakich stawek za pracę mogą 

oczekiwać oraz gdzie szukać informacji o warunkach bezpiecznej pracy? 

Przedstawicielka COVEBO informowała też o EURES Polska – sieci europejskich ofert pracy czyli 

jak korzystać z ofert pracy przez sieć? Zwracała też uwagę na to, że  podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych ma ogromne znaczenie na rynku pracy i oczywiście znajomość języka obcego. 

Młodzież podczas dwugodzinnego spotkania dowiedziała się jak postępować szukając pracy za 

granicą, by nie stać się ofiarą handlu ludźmi i pracy niewolniczej, a także co robić kiedy pracodawca 

okaże się nieuczciwy, gdzie wówczas szukać pomocy? 

 

 

Z inicjatywą wsparcia leczenia chorej dziewczynki z porażeniem mózgowym wystąpiło Szkolne Koło 

Wolontariatu w ZSG w Łęcznej. Razem z nauczycielami wychowania fizycznego i we współpracy 

z Górnikiem Łęczna zorganizowali licytację koszulek znanych piłkarzy. Licytacja odbyła się 

w niedzielę 27 maja 2018 r. w przerwie zwycięskiego (jak już wiadomo) meczu Górnika Łęczna 

z RKS Raków z Częstochowy. Licytowano koszulki: Pawła Jaroszyńskiego (wychowanka Górnika 

Łęczna, obecnie grającego w A.C. ChievoVerona), Mariusza Pawelca (który karierę rozpoczynał 

27 V 2018. Charytatywna licytacja z Górnikiem Łęczna 

https://www.covebo.pl/
https://eures.praca.gov.pl/


w Górniku Łęczna, aktualnie piłkarza Śląsk Wrocław, reprezentanta Polski w różnych kategoriach 

wiekowych), Grzegorza Bonina (zawodnik Górnika Łęczna, powoływanego do reprezentacji Polski 

w różnych meczach towarzyskich). 

 

 

We wtorek 29 maja 2018 r. w Zespole 

Szkół Górniczych w Łęcznej rozegrany 

został I Powiatowy Turniej Piłki 

Plażowej Chłopców Szkół 

Ponadgimnazjalnych. 

Zespół Szkół Górniczych reprezentowali: 

Dominik Kotiuk i Jakub Gierliński z kl. 

1d. Po zaciętym pojedynku w tie-breaku 

przegraliśmy z zespołem z ZS im. K.K. 

Jagiellończyka 15:12 i tym samym 

zajęliśmy II miejsce. 

W Powiecie Łęczyńskim były to pierwsze tego typu rozgrywki. Turniej Piłki Plażowej od kilkunastu 

lat zalicza się do dyscypliny sportów olimpijskich. Organizatorzy szczególne podziękowania kierują 

do pana Grzegorza Moniaka, który jest sponsorem 20 ton piasku oraz jego transportu na teren boiska. 

 

 

 

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 

29 V 2018. I Powiatowy Turniej Piłki Plażowej 

30V 2018. Licytacja i charytatywny turniej dla chorej Helenki 



 

 

24 i 25 maja trzech uczniów ze Szkolnego Koła Wolontariatu „Underground” wzięło udział 

w Miasteczku Integracyjnym zorganizowanym przez Centrum Wolontariatu w Lublinie. Tegoroczna 

edycja przebiegała pod hasłem "Bo byłem przybyszem". 

Miasteczko Integracyjne to święto młodych ludzi z całego świata. W międzynarodowym spotkaniu 

wzięli udział wolontariusze z Ukrainy, Gruzji, Litwy, Białorusi, Uzbekistanu, Czeczenii, Iranu, Syrii, 

Turcji, Salwadoru, Indonezji, Maroko, Tunezji, Meksyku, Indii i Polski. Koło z ZSG reprezentowali: 

Krzysztof Podlodowski, Adam Serej, Paweł Kaczmarzewski z kl. 1a. 

- Zdziwiła nas otwartość ludzi, obawialiśmy się, że będzie dość sztywno, ale było odwrotnie. 

Z każdym można było porozmawiać – opowiadają uczniowie - 90 procent uczestników było na takim 

spotkaniu po raz pierwszy. Na początku były spotkania zapoznawcze, później wolontariusze 

w grupach uczyli się różnych umiejętności. Najpierw tańca, znaku wolontariatu. 

Jedna z grup przygotowywała posiłki dla bezdomnych, inna uczyła się jak sprawić radość małym 

pacjentom Dziecięcego Szpitala Klinicznegi w Lublinie. - Chodziliśmy w szpitalu w trzyosobowych 

grupach, byliśmy w każdej sali. Dzieci najpierw były nieśmiałe, ale później każde bawiło się – 

wspominali Adam i Paweł. Krzysztof był w grupie zajmującej się uchodźcami, wspólnie starali się 

wymyśleć sposoby pomocy im. – W grupie rozmawialiśmy też o tym w jaki sposób postrzegamy 

uchodźców w naszym kraju oraz jak za granicą postrzegają polskich emigrantów. Jeden z gości 

mówił, że o Polakach słyszał, że to złodzieje i pijacy, kiedy przyjechał do Polski żadna z tych opinii 

nie potwierdziła się. 

Pierwszego dnia gościem specjalnym spotkania był o. Sergiej Dmytriyev z Ukrainy.  – Ojciec Sergiej 

opowiadał o wojnie na Ukrainie, że ona trwa cały czas i przesuwa się w głąb kraju i że pomoc jest tam 

cały czas potrzebna. Drugiego dnia był to Behnam Rahbarifard, Irańczyk mieszkający w Polsce. 

- Nie mamy jeszcze większych doświadczeń z wolontariatem, z jakimś szczególnym pomaganiem, 

tym bardziej jesteśmy z tego wyjazdu zadowoleni, bo można było posłuchać osób, które się tym 

zajmują od lat. Jechaliśmy sceptycznie nastawieni, ale było naprawdę ciekawie. Na początku ciężko 

było sobie wyobrazić jak to będzie, obawialiśmy się bariery językowej, że nie damy sobie rady. 

Byliśmy tylko dwa dni i żałowaliśmy, że nie możemy zostać do końca – opowiadają wolontariusze. 

Szkolne Koło Wolontariatu „Underground” w ZSG w Łęcznej powstało w marcu tego roku. Pierwszą 

jego akcją była świąteczna zbiórka żywności i odzieży dla osób bezdomnych, podopiecznych Bractwa 

Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie. Druga akcja była przeprowadzona we współpracy z 

Górnikiem Łęczna, jej celem była pomoc trzyletniej dziewczynce. 

 

25 V 2018. Wolontariusze z ZSG w Miasteczku Integracyjnym 

5 VI 2018. „Cieszy nas, że nie byliście obojętni na los naszego dziecka” 



 

5 czerwca 2018 r. Zespół 

Szkół Górniczych w Łęcznej 

odwiedziła pani Judyta 

Dylewska z córeczką Helenką. 

To dla małej trzylatki została 

niedawno przeprowadzona 

akcja pomocy w postaci 

licytacji koszulek sportowców 

na stadionie Górnika Łęczna, 

a także Charytatywny Turniej 

Piłki Nożnej Chłopców 

o Puchar Dyrektora ZSG, 

również z licytacją koszulek 

sportowców. 

Pani Judyta w imieniu Helenki oraz własnym chciała osobiście podziękować za dar serca. 

W specjalnym podziękowaniu przekazanym dyrektorowi ZSG, rodzice Helenki napisali: Dziękujemy 

pomysłodawcom akcji, organizatorom oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie 

i przeprowadzenie akcji licytacyjnej, za ich bezinteresowną pomoc, poświęcenie czasu i energii. 

Cieszy nas to, że nie byliście obojętni na los naszego dziecka. Dziękujemy, że możemy na Was liczyć! 

My również cieszymy się udaną akcją, a najbardziej radością Helenki. 

 

Uroczyste zakończenie roku rozpoczęła Msza św. sprawowana w kościele p.w. św. Barbary 

w Łęcznej. Dalsze uroczystości odbywały się w budynku szkoły. 

Dyrektor Arkadiusz Marucha podziękował uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły 

za miniony, pełen wydarzeń i interesujących inicjatyw rok. Przypomniał, że minęło już pięć lat od 

czasu, gdy wygrał konkurs na dyrektora ZSG, z tej okazji podziękował za współpracę 

wicedyrektorkom: Marii Jarmuł-Snopek i Edycie Król. Dziękował również osobom, które w tym roku 

przeszły na emeryturę: konserwatorowi Ireneuszowi Miszczukowi i Józefowi Rudzkiemu, 

nauczycielowi przedmiotów zawodowych, kierownikowi praktyk uczniowskich w Lubelskim Węglu. 

Do szkoły nie wróci też Andrzej Grzesiuk, przewodniczący Komisji Oświaty w Powiecie Łęczyńskim, 

który uczył w ZSG fizyki. 

Nagrody dla najlepszych uczniów 

22 VI 2018. Zakończenie roku szkolnego  



Świadectwa z paskiem otrzymali: Adrian Roczon kl. 3d (śr. 5,29), Kacper Kociuba kl. 2a (5,20), 

Daniel Roślik kl. 3d (5,12), Mateusz Rudnicki kl. 1d (śr. 5,05), Mikołaj Nowicki kl. 1d (4,84), Piotr 

Mroczek kl. 1d (4,79), Robert Ośko kl. 2m (4,76). 

Uczniowie z najwyższą średnią: Jakub Wojciechowski kl. 1m (4,3), Sebastian Kolbiarz kl. 3d (4,29), 

Adrian Stachal kl. 1d (4,21), Jakub Grzegorczyk kl. 3d (4,18), Sebastian Kocowski kl. 3d (4,12), 

Ernest Michałek kl. 1d (4,11), Mateusz Kowalczyk kl. 2m (4,06), Paweł Kaczmarzewski kl. 1a (4,05), 

Adam Serej kl. 1a (4,05), Jakub Krzychowiec kl. 2a (4,0), Tomasz Środek kl. 1d (4,0). 

Podziękowania dla wolontariuszy 

Podziękowania za pracę w Szkolnym Klubie Wolontariatu "Underground", w tym organizację zbiórki 

żywności i odzieży dla osób bezdomnych oraz organizację akcji charytatywnej dla chorej Helenki 

Dylewskiej, otrzymali: Mateusz Bajus kl. 2a, Jarosław Czubacki kl. 3d, Przemysław Dębiec kl. 1a, 

Karol Góźdź kl. 1m, Sebastian Kolbiarz kl. 3d, Paweł Kaczmarzewski kl. 1a, Adrian Kot kl. 1m, 

Matusz Kowalczyk kl. 3d, Sebastian Kowalik kl. 2m, Dominik Kutyma kl. 2m, Karol Kwiatkowski kl. 

3m, Sylwester Niedzielski kl. 2m, Robert Ośko kl. 2m, Jakub Osipiuk kl. 1m, Krzysztof Podlodowski 

kl. 1a, Daniel Roślik kl. 3d, Adam Serej kl. 1a 

Karolina Bugała, przedstawicielka PPHU Malinex, wręczyła Michałowi Krzyżanowskiemu, uczniowi 

kl. 3 m (technik mechanik) nagrodę w postaci wiertarki Bosh oraz zaproszenie na staż. 

Coś się kończy coś się zaczyna 

„Udanych wakacji wariaci i do zobaczenia za dwa miesiące” – tak swoich kolegów pożegnali 

prowadzący uroczystość Piotr Mroczek i Kacper Kociuba. Z kolei dyrektor ogłosił: „Wakacje uważam 

za otwarte!”, za co otrzymał ogromne brawa. Uczniowie udali się jeszcze tylko na chwilę do klas po 

upragnione świadectwa. 

 

 

Dr Marzena Golan, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej, 

złożyła 28 czerwca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Papieża Jana Pawła II uroczystą 

przysięgę doktorską. Jest to pierwszy nauczyciel z tytułem doktora w szkole górniczej. 

Pracę w ZSG rozpoczęła w 2011 r., od razu też zachęciła grupę młodych osób do rozwijania 

talentów aktorskich w grupie teatralnej Liberum Veto. Zespół pod jej kierownictwem dał się 

szybko poznać lokalnej społeczności: występował w ośrodku dla dziewcząt w Podgłębokiem, 

w Środowiskowym Domu Samopomocy, na parafialnej scenie, dla seniorów, uświetniał też 

imprezy powiatowe. Przez kilka lat święcił też triumfy na festiwalach teatralnych. Niemal 

wszystkie scenariusze przedstawień Liberum Veto napisane zostały przez opiekunkę grupy. 

28 VI 2018. Pierwsza nauczycielka w ZSG z doktoratem 



Cztery lata temu pani dr Marzena Golan rozpoczęła studia doktoranckie na KUL. Pod koniec 

czerwca odbyła się uroczysta promocja doktorska, w auli KUL zgromadziło się niemal 50 

osób, które z rąk promotorów prac lub dziekanów wydziału odebrały dyplom doktora. 

Promotorką pracy doktorskiej Marzeny Golan była prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-

Lavallee, kierownik Katedry Historii Literatury Staropolskiej. 

Panią Marzenę można już tytułować doktorem nauk humanistycznych. 

Gratulujemy Pani Doktor! 

 

 

 

 

Jak skutecznie podjąć akcję ratunkową zanim 

nadjedzie karetka - taką wiedzę podczas wakacji 

zdobyło 20 uczniów Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej podczas szkolenia z pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

- W stanach zagrożenia życia ratuje świadek 

zdarzenia, nie karetka i nie szpital. Wtedy liczy się każda minuta, po to są szkolenia – 

wyjaśniał ratownik medyczny Piotr Szmidt, prowadzący szkolenie. – Chodzi też o 

zmotywowanie do pomocy, dodanie odwagi, aby wyjść z anonimowego tłumu. Najgorszy jest 

brak reakcji. Takie stany jak nagłe zatrzymanie krążenia, zadławienie, udar mózgu, zawał 

serca wymagają natychmiastowej pomocy. My w karetkach kończymy tylko robotę świadka 

zdarzenia. 

Zajęcia obejmowały teorię i ćwiczenia m.in.: resuscytację z użyciem automatycznego 

defibrylatora zewnętrznego AED, postępowania przy zadławieniu, układania w pozycji 

bezpiecznej, udzielania pomocy przy nagłych zachorowaniach takich jak udar mózgu, zawał 

serca, stany nagłe w cukrzycy, napad astmy, drgawki. Ćwiczyli także pomoc w stanach 

urazowych, takich jak: intensywne krwotoki, amputacja urazowa, urazy kostno-stawowe, 

urazy głowy, kręgosłupa, ewakuacja z samochodu.  

Inne szkolenia, w których wezmą udział uczniowie szkoły górniczej - elektrycy, górnicy i 

mechanicy to: spawanie, wózek widłowy, operator obrabiarek skrawających, eksploatacja 

urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych SEP, AutoCAD. Dzięki projektowi 

"Szkolnictwo zawodowe - dobry start na rynku pracy", uczniowie poszerzyli kwalifikacje 

zawodowe odbywając miesięczne staże w Lubelskim Węglu "Bogdanka" S.A. 

 

Lipiec 2018. Szkolenie na wagę życia 


