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Mszą św. sprawowaną w parafii św. Barbary w Łęcznej młodzież, dyrekcja i nauczyciele rozpoczęli 

nowy 2020/2021 rok szkolny. Następnie młodzież udała się do szkoły na spotkanie z wychowawcami, 

którzy oprócz planu lekcji na najbliższy czas przekazali im także wytyczne obowiązujące w szkole 

związane z procedurami ochrony uczniów i nauczycieli w związku z Covid-19. 

 

 

1 września to nie tylko dzień rozpoczęcia roku szkolnego, ale także 

rocznica wybuchu II wojny światowej.  

Powiatowe obchody patriotycznej uroczystości poprowadzili uczniowie 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Uroczystość odbyła się na Placu 

Powstań Narodowych.  

 

 

W niedzielę 13 września delegacja Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej wraz z pocztem 

sztandarowym wzięła udział w uroczystości 

nadania rondu – położonemu przy skrzyżowaniu 

Alei Jana Pawła II z ulicą Krasnystawską – imienia 

Rondo Lubelskiego Lipca 1980.  

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną 

w kościele św. Marii Magdaleny, następnie 

uczestnicy przeszli w okolice ronda, gdzie nastąpiło 

Kronika Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

Rok szkolny 2020/2021 
1 IX 2020. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w ZSG 

13 IX 2020. Rondo Lubelskiego Lipca 1980 

1 IX 2020. 81. rocznica wybuchu II wojny światowej 

https://powiatleczynski.pl/2020/09/02/1-wrzesnia-rocznica-wybuchu-ii-wojny-swiatowej/


odczytanie uchwały Rady Miejskiej, a następnie poświęcenie go i złożenie kwiatów.  

ZSG reprezentowali uczniowie: Bawolski Paweł, Dominik Proniuk oraz Kacper Lewandowski, 

uczniowie kl. 3a. 

 

 

18 września uczniowie klas maturalnych wzięli udział 

w Salonie Maturzystów. Po raz pierwszy w jego 

historii spotkania z ekspertami i przedstawicielami 

uczelni odbywały się online.  

Młodzież zgromadzona w klasach obejrzała prezentację 

Lecha Gawryłowa, dyrektora OKE w Krakowie pt. Co o 

maturze każdy zdający wiedzieć powinien? Tajniki 

matury z języka polskiego przybliżyła im Teresa Bulska-

Leśniak – ekspert OKE w Krakowie. Maturę z 

matematyki omówił Piotr Ludwikowski – ekspert OKE w 

Krakowie. Na zakończenie Barbara Pilch-Kasprzyk 

mówiła o maturze z języka angielskiego. 

Każdy z uczniów mógł również zajrzeć na wirtualne stoiska uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej w 

Krakowie, Coventry University Wrocław, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w 

Lublinie, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Medycznego w 

Białymstoku, Politechnika Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Politechniki Warszawskiej, 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Wyższej 

Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

 

 

 

20 września przy ul. Bogdanowicza odbyła się 

uroczystość upamiętniająca bohaterów walki o most 

lubelski w Łęcznej. Uczniowie Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej zaciągnęli honorową wartę przy 

kamieniu – pomniku, na którym wyryte zostały 

nazwiska bohaterów.   

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Jerzy Małek – 

sekretarz Miasta oraz Michał Pelczarski – wicestarosta. 

Następnie ks. Zdzisław Burza zmówił modlitwę za 

zmarłych obrońców Ojczyzny. 

Apel Poległych odczytał prowadzący uroczystość Tomasz 

Gładosz. Następnie przybyłe delegacje złożyły pod 

pomnikiem kwiaty bohaterów. 

18 IX 2020. E-Salon Maturzystów 2020 

21 IX 2020. Rocznica Bitwy o Most Lubelski 



Z racji pandemii obchody miały kameralny charakter. Brakowało dzieci z pobliskiego przedszkola, 

które co roku przygotowywały patriotyczny program. 

Przypomnijmy, że 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.. 

 

 

 

W środę 29 września 2020 r. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej włączył się w Ogólnopolską 

Akcję Głośnego Czytania. Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja ZSG czytali dzieła Andrzeja 

Łuczeńczyka, pisarza z Ludwina. Spotkanie poprowadził poeta Rafał Kasprzyk. 

Niespodzianką dla uczestników było włączenie się w akcję Pawła Orła, red. Państwowego Instytutu 

Wydawniczego, który napisał krótkie wprowadzenia do trzech z pięciu czytanych utworów pisarza: 

Więzienie, Oczarowanie, Pociągi powrotne. Dzięki red. Orłowi dwa lata temu ukazały się Dzieła 

zebrane Andrzeja Łuczeńczyka. Ich promocja odbyła się wówczas w Ludwinie. 

Życiorys pisarza przybliżył uczestnikom akcji  – uczniom klasy 1e i 2eg, Rafał Kasprzyk. Poeta od 

czasu wydania przez PIW „Dzieł zebranych”, zaangażowany jest w promocję prozy Łuczeńczyka 

prowadząc literackie „Spotkania u Łuczeńczyka”. Niedawno wraz z córką pisarza Pauliną Łuczeńczyk 

i Pawłem Orłem rozpoczął prowadzenie fanpage’a Spotkania u Łuczeńczyka. 

Eliza Szymańska, nauczycielka j. polskiego, mieszkanka Ludwina-Kolonii, odczytała mowa Henryka 

Berezy wygłoszoną w dniu pogrzebu pisarza. Opowiadanie „Więzienie” przeczytał Damian Spodar z 

kl. 2m, fragment opowiadania „Ciemna woda”, który otwiera „Dzieła zebrane” przeczytał Henryk 

Harmasz, mieszkaniec Ludwina, nauczyciel przedmiotów zawodowych górniczych, znajomy pisarza. 

Fragment powieści „Gwiezdny książę” przeczytał Rafał Kasprzyk, fragment opowiadania 

„Oczarowanie” czytał dyrektor Arkadiusz Marucha, a opowiadanie „Pociągi powrotne” przeczytała 

Julia Budka z kl. 2ep. 

Na zakończenie spotkania Henryk Harmasz opowiedział o swojej znajomości z pisarzem. Na 

spotkanie przyniósł też dwie swoje książki, które wraz z dedykacją otrzymał od Andrzeja 

Łuczeńczyka. 

Akcję czytelniczą w ZSG przygotowała Marzena Olędzka, nauczyciel bibliotekarz. 

29 IX 2020. . W ZSG głośno czytaliśmy dzieła pisarza z Ludwina 

http://salonliteracki.pl/new/prezentacje/1565-rafal-kasprzyk
https://www.facebook.com/panstwowyinstytutwydawniczy
https://www.facebook.com/panstwowyinstytutwydawniczy
https://piw.pl/pl/dziela-zebrane
https://piw.pl/pl/dziela-zebrane
https://www.facebook.com/Spotkania-u-%C5%81ucze%C5%84czyka-101956028274063/


Dziękujemy Panu Rafałowi Kasprzykowi za udział w naszej akcji oraz poprowadzenie jej. Wielkie 

podziękowania dla Pana red. Pawła Orła za nadanie większej rangi naszemu wydarzeniu 

czytelniczemu. 

 

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o 

śmierci Pana Walentego Bąbelewskiego. 

Pan Walenty był wieloletnim przyjacielem naszej 

szkolnej społeczności. Po raz pierwszy gościł w Zespole 

Szkół Górniczych w Łęcznej w maju 2010 roku, kiedy to 

podczas Dni Łęcznej i Dnia Otwartego Szkoły 

prezentował swój cykl malarski „Moja robota w kopalni”. 

Tak zaczęła się wieloletnia przyjaźń, która zaowocowała 

wieloma spotkaniami z młodymi adeptami górnictwa.  

Prace malarskie Pana Walentego stały się ozdobą 

kolejnych szkolnych Barbórek, a ofiarowany dla szkoły 

obraz św. Barbary, patronki górniczego stanu, ma swoje poczesne miejsce w auli im. prof. Jana 

Samsonowicza. Nie był to jedyny dar dla szkoły, Pan Walenty ofiarował nam również portret 

odkrywcy wołyńsko-lubelskiego basenu węglowego. Ozdobą szkoły są również obrazy jego pędzla, 

przedstawiające kopalnię „Bogdanka”, miejsce gdzie Pan Walenty pracował do emerytury.  

Jeszcze w tym roku w maju umówione było spotkanie z młodzieżą, dotyczyć miało jego ostatniego 

cyklu malarskiego „Przydrożne radary wiary czyli dekalog kierowcy ku przestrodze na drodze”. Pan 

Walenty przez swoje prace pragnął wychowywać odpowiedzialnych kierowców, stąd jego pomysł na 

dydaktyczny cykl o kapliczkach. Niestety z powodu pandemii Covid spotkanie nie doszło do skutku, 

czekaliśmy na taką możliwość, byliśmy w telefonicznym kontakcie. Z tym większym smutkiem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Walentego.  

Zapamiętamy go jako osobę o niezwykłym temperamencie, radosną, pełną energii oraz planów 

malarskich. Zawsze dzielił się z nami swoimi radościami i smutkami, przynosił fotokopie nowych 

prac. Nikt tak barwnie jak on nie potrafił opowiadać o górniczej rzeczywistości sprzed lat, ani też o 

życiu codziennym. Swoje spotkania rozpoczynał zawsze górniczym „Szczęść Boże!”, teraz udał się do 

Boga na wieczystą szychtę! 

Msza św. żałobna sprawowana będzie 14 października o godz. 13 w kościele św. Józefa Opiekuna 

Rodzin w Łęcznej. 

Małżonce oraz córkom Pana Walentego Bąbelewskiego składamy jak najszczersze wyrazy 

współczucia. 

Społeczność Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

 

 

 

W tym roku ze względów bezpieczeństwa nie organizowano w szkole uroczystych obchodów 

Dnia Edukacji Narodowej. 

15 IX 2019. Panie Walenty, będzie nam Pana brakowało 

14 X 2020. Dzień Edukacji Narodowej 



Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha wręczył nagrody 

dyrektora szkoły siedmiu pracownikom, otrzymali je: 

Leszek Kolanowski – nauczyciel geografii, Piotr Gałat – 

nauczyciel wychowania fizycznego, Sylwia Osoba – 

nauczycielka przedmiotów zawodowych elektrycznych oraz 

Barbara Kwiecień, Grzegorz Mikołajczyk, Jerzy 

Rychlewski, Lila Sas – pracownicy niepedagogiczni. 

Dziękując za dotychczasową pracę dyrektor złożył 

wszystkim pracownikom szkoły wyrazy uznania, szacunku i 

wdzięczności. 

W tym roku nagrody Starosty Łęczyńskiego otrzymali: Maria Jarmuł-Snopek – wicedyrektor oraz 

Arkadiusz Marucha, dyrektor ZSG. 

 

 
 

Zgodnie z wytycznymi MEN nauka w szkołach od 17 października ma odbywać się w systemie 

zdalnym z wyłączeniem zajęć praktycznych. 

  

  

 

Listopad jest szczególnym czasem kiedy 

wspominamy tych, którzy odeszli do 

wieczności. 

Społeczność Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej pamiętała o modlitwie i zapaleniu 

lampki na grobie niedawno zmarłego 

wieloletniego przyjaciela szkoły – malarza i 

emerytowanego górnika śp. Walentego 

Bąbelewskiego (+ 12 października 2020 r.). 

Pan Walenty pochowany został na cmentarzu 

komunalnym w Łęcznej. Pracownicy szkoły 

górniczej odwiedzili także miejsca pochówku 

pierwszych górników, którzy zginęli 22 października 1980 r. w Nadrybiu. Byli to Ernest Jegor (lat 36) 

i Marian Janda (lat 27). Ich groby znajdują się na nowej części cmentarza parafialnego w Łęcznej. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

 

 

11 listopada 2020 r.  o godz. 12.00 zaśpiewamy wspólnie hymn Polski. Mazurka 

Dąbrowskiego, emitowały będą stacje radiowe i telewizyjne, można będzie 

wówczas włączyć się do wspólnego wykonania patriotycznej pieśni. 

Uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej przygotowali z tej okazji 

specjalne nagranie hymnu państwowego. 

17 X 2020. Nauczanie zdalne ze względu na Covid-19 

11 XI 2020. Niepodległa do Hymnu! 

5 XI 2020. Pamiętamy o tych, co odeszli 



 

 

 

ZWYCIĘZCY W KATEGORII PRACA PLASTYCZNA   

Klasy I-III   

I miejsce – Bartosz Jakielaszek, kl. 2, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana 

Pawła II w Łęcznej 

II miejsce – Julia Gołąb, kl. 2, Szkoła Podstawowa im. Henryka 

Sienkiewicza nr 38 w Lublinie 

III miejsce – Magdalena Sadziuk, kl. 2, Szkoła Podstawowa im. Stefana 

Żeromskiego w Nałęczowie 

Wyróżnienia 

Piotr Kopania, kl. 3, Szkoła Podstawowa w Zofiówce 

Nela Krawczyk, kl. 3, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Charlężu 

Ignacy Mazur, kl. 2, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza nr 38 

w Lublinie 

Marika Miszczuk, kl. 2, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łęcznej 

Liliana Mroczek, kl. 2, Szkoła Podstawowa w Komaszycach 

Karolina Surma, kl.3, Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Krasnymstawie 

Szymon Tkaczyk, kl. 2, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łuszczowie 

Maja Zając, kl. 3, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Ostrówku 

Lena Żukowska, kl. 2, Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andresena w Jawidzu 

Klasy IV-VI 

I miejsce –  Monika Bloch, kl. 6, Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego 

Pallottiego w Lublinie 

II miejsce – Aleksander Słowikowski, kl. 4, Szkoła Podstawowa im. 

Stanisława Konarskiego w Milejowie 

III miejsce –  Ewa Stamirowska, kl. 4, Szkoła Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego w Łańcuchowie 

Wyróżnienia 

Dawid Antoniewski, kl. 4, Szkoła Podstawowa nr 2 im. T. Kościuszki w 

Łęcznej 

Olaf Bartosiewicz, kl. 6, Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego 

Pallottiego w Lublinie 

Patrycja Dybuś, kl. 4, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łęcznej 

Krzysztof Kopania, kl. 6, Szkoła Podstawowa w Zofiówce 

Karolina Nawrocka, kl. 5, Szkoła Podstawowa w Ludwinie 

27 XI 2020. Wyniki X Konkursu Wiedzy o Świętej Barbarze  

i Tradycjach Górniczych 



Blanka Śledź, kl. 4, Szkoła Podstawowa w Malinówce 

Jan Wertel, kl. 4, Szkoła Podstawowa w Komaszycach 

Nagroda specjalna dla podopiecznych Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej 

Sebastian Maleszyk, Amelia Szpitun, Oliwier Barczak, Klaudia Wojtaluk vel Boczkaluk, Wiktoria Wójcik 

ZWYCIĘZCY W KATEGORII PREZENTACJA MULTIMEDIALNA 

Klasy VII-VIII 

I miejsce – Jakub Czech, kl. 7, Szkoła Podstawowa w Ludwinie 

II miejsce – Magdalena Woźniak, kl. 8, Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie 

III miejsce – Aleksandra Żukowska, kl. 8, Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena w Jawidzu 

W tym roku odbiór nagród ustalany był z poszczególnymi szkołami. 

 

 

Drużyna chłopców i dziewcząt z ZSG w Łęcznej zajęła III i IV 

miejsce w Wojewódzkiej Licealiadzie – badmnton drużynowy 

chłopców i dziewcząt. 

Rozgrywki organizowane przez Lubelski Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy w Lublinie odbywały się 27 listopada w hali 

sportowej w Ludwinie. Nasi reprezentanci w drużynie chłopców to: 

Patryk Bodzak i Michał Pietrzela, natomiast super duet dziewcząt 

stworzyły: Julia Budka i Dominika Zakrzewska. 

W Licealiadzie wzięły udział drużyny z Zamościa, Chełma, Lublina, Łęcznej, Lubartowa, 

Puchaczowa. 

Naszym zwycięzcom gratulujemy sukcesów! Gratulacje także dla nauczyciela wychowania fizycznego 

Piotra Gałata, który przygotował drużyny do rozgrywek wojewódzkich. 

 

 
 

4 grudnia o godz. 10 w parafii św. Barbary w Łęcznej sprawowana 

była Msza św. w intencji Górniczej Braci. Mszę zamówiły kopalniane 

związki zawodowe i społeczność Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej.  

We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele ZSG w Łęcznej wraz z 

pocztem sztandarowym.  

 

   

W tym roku, inaczej niż w poprzednich latach, nagrody dla laureatów 

X Konkursu Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach Górniczych nie 

mogły być wręczone podczas szkolnej gali barbórkowej.  

4 XII 2020. 

 

. 

Barbórka 

7 XII 2020. Nagrody zostały wręczone! 

27 XI 2020. Licealiada z pucharami 



Niektóre nagrody można było odebrać osobiście, inne zostały dostarczone do szkół. Wszystkim, 

którzy przyszli po nie do Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej gratulacje złożył dyrektor Arkadiusz 

Marucha. 

 

 
 

Przy okazji górniczego święta 2020 r. Julia Budka, uczennica kl. 

2ep i Mateusz Rudnicki, uczeń kl. 4d, odebrali z rąk Arkadiusza 

Maruchy, dyrektora ZSG w Łęcznej dyplomy gratulacyjne. 

Nasi stypendyści otrzymają po 3000 zł w dwóch ratach: pierwszą za 

okres od września do grudnia, drugą za okres od stycznia do czerwca. 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom, 

którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując najwyższą 

średnią ocen  w szkole lub posiadają szczególne uzdolnienia w co 

najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe 

wyniki, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre. 

Warto się uczyć. Naszym stypendystom gratulujemy! 

 

 

17 grudnia drużyna łęczyńskich „Górniczek” rozegrała mecz 

rewanżowy z jedną z najlepszych w Europie drużyn kobiecych 

Paris Saint-Germain.  

Naszym mistrzyniom nie brakuje fanów wśród uczniów ZSG w 

Łęcznej. Chłopcy wraz z kierownikiem kształcenia praktycznego 

Grzegorzem Mazurem zorganizowali specjalną strefę kibica, w której 

obejrzeli a potem przedyskutowali niestety przegrany mecz. Mimo to, 

chłopcy podziwiali odwagę dziewcząt i ich sportowego ducha walki. 

Grzegorz Mazur, nauczyciel przedmiotów zawodowych, przekazał spotkanym w „Bogdance” 

zawodniczkom Górnika: pani kapitan Nataszy Górnickiej i Annie Zając pozdrowienia i słowa 

wsparcia od młodych fanów kobiecej piłki nożnej. Panie bardzo się ucieszyły i podziękowały za ten 

niespodziewany doping. 

 

 

 

Niebawem obchodzić będziemy święta Bożego 

Narodzenia. Co roku odbywało się w szkole świąteczne 

spotkanie z jasełkami, z czytaniem Ewangelii, łamaniem 

się opłatkiem i życzeniami radosnego świętowania. W 

tym roku jest jednak inaczej… 

Górnicy, elektrycy i mechanicy, którzy w szkole lub na 

warsztatach odbywali zajęcia z praktycznej nauki zawodu, 

zaśpiewali wybraną kolędę. Za najciekawsze nagranie 

dyrektor obiecał nagrodę, ale to już po powrocie uczniów do 

szkół. 

4 XII 2020. Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 

22 XII 2020. Życzenia świąteczne z kolędą 

18 XII 2020. ZSG kibicowała „Górniczkom” 



 

 

Przed świętami Bożego Narodzenia 

poszczególne klasy wzięły udział w 

konkursie kolędowym. Każda z klas 

zaśpiewała i nagrała wybraną kolędę. 

Dyrektor ZSG we wtorek 19 stycznia 

ogłosił zwycięzców konkursu – została 

nim klasa 2e, która miała najwięcej wejść 

na nagraniu. 

Nagrodą dla szczęśliwych zwycięzców 

stała się pizza, którą ufundował dyrektor 

szkoły. Nagroda była niespodzianką i kiedy klasa pojawiła się na spotkaniu z dyrektorem, okazało się 

że wielce przypadła im do gustu.  

 

 

– Gratuluję państwu sukcesów osiągniętych przez uczniów – napisał Zbigniew Wojciechowski, 

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego w piśmie skierowanym do szkoły. 

Wicemarszałek poinformował dyrektora Arkadiusza Maruchę o tym, że pięciu uczniów ZSG zostało 

laureatami programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”. Do grona 

utalentowanych uczniów województwa dołączyli w tym roku: Zuzanna Gregorowicz z kl. 1em, 

Marcel Sobiesiak z kl. 2eg, Patryk Jakubczak z kl. 3d, Nikodem Szafran z kl. 3d oraz Mateusz 

Rudnicki z kl. 4d. 

Programy stypendialny skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie 

przedmiotów zawodowych. Uczniowie otrzymują po 400 zł miesięcznie, stypendium obejmuje okres 

od 1 września 2020 r. do końca czerwca 2021 r. Łącznie jest to kwota 4000 tys. złotych. Pieniądze 

można przeznaczyć na cele edukacyjne i związane z potrzebami naukowymi stypendystów. 

Mam na dzieję, że uzyskana pomoc finansowa oraz wsparcie dydaktyczno-wychowawcze ze strony 

Szkoły przyczynią się do wszechstronnego rozwoju stypendystów, który zaowocuje sukcesami w ich 

dalszej nauce oraz trafnym wyborem ścieżki przyszłej kariery zawodowej. 

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. 

23 I 2021. Mega pizza dla zwycięzców 

23 I 2021. ZSG kuźnią talentów 



 

 

 

ZSG w Łęcznej włączyło się w akcję 

zainicjowaną przez Akcję Lubelskie 

Stowarzyszenie Samopomocy. 

Czerwone serce, które w styczniu 

stanęło obok Domu Handlowego 

„Dzik” w Łęcznej, szybko zapełniło się 

kolorowymi nakrętkami. Aż trzy worki 

cennego plastiku uzbierali uczniowie i 

pracownicy Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej, którzy wzięli udział w akcji „Serce dla Serca”.  

Nakrętki po napojach uczniowie i pracownicy szkoły wrzucali do specjalnie wystawionych w tym celu 

pudełek. To jeszcze nie koniec charytatywnej akcji, nakrętki zbierane są dalej, mogą je wrzucać 

uczniowie, którzy w ZSG uczestniczą w zajęciach praktycznej nauki zawodu. 

Dla uczniów udział w akcji oprócz celu charytatywnego ma też wymiar ekologiczny. Kształtowanie 

postaw prospołecznych i proekologicznych jest częścią polityki edukacyjnej ZSG. 

W tym roku szkoła zwiększa swoją ofertę edukacyjną o zawód technika ochrony środowiska. 

Serce napełnili nakrętkami: Kamil Szymański, ucz. kl. 3d oraz nauczyciel wychowania fizycznego 

Adam Matej. 

 

 

W najsłodszy dzień w roku – Tłusty Czwartek – nikt z 

uczniów nie odmówił sobie 300 słodkich kalorii, 

ukrytych w pulchnych, posypanych cukrem pudrem 

pączków. Tym bardziej, że częstował nimi sam 

dyrektor ZSG! 

Zajęcia z praktycznej nauki zawodu odbywały tego dnia w 

szkole klasy 3d i 2m. Zaskoczeni odwiedzinami dyrektora 

chłopcy komentowali: To, to szkoła! Brakuje jeszcze tylko 

pierogów! 

Dyrektor rozdając tradycyjne pączki zapewniał: Każdy, 

kto zje dzisiaj pączka może liczyć na dostatek i powodzenie. 

Tłusty Czwartek w tradycji chrześcijańskiej poprzedza rozpoczęcie Wielkiego Postu – czasu 

wstrzemięźliwości od niektórych pokarmów oraz zabawy. Tego dnia zajadamy się również faworkami 

czyli tzw. chrustem. 

Po takich słodyczach to tylko palce lizać! 

Czy wiecie, że… 

Nie zawsze pączki były słodkie. Początkowo na ziemiach polskich przygotowywane były z ciasta 

chlebowego i nadziewane… słoniną! Ponoć moda na słodkie pączki przyszła do nas w XVI wieku 

z krajów arabskich.  

4 II 2021. „Serce dla serca” w ZSG 

11 II 2021. Dzisiaj w szkole zajadamy się pączkami 



O pączkach, w jednym z najstarszych tekstów w języku polskim tj. „Żywocie człowieka poczciwego” 

pisał Mikołaj Rej.  W XVI w. nazywano je w Polsce kreplami. Rej pisał:  „Mnieysi stanowie pieką 

kreple, więtsi torty”. Tak więc smażenie pączków ma swą wielowiekową tradycję. 

Dzisiaj pączek waży od 55 do 70 gramów i ma ok. 300 kalorii. Wykonany jest z ciasta drożdżowego i 

najczęściej nadziewany jest: marmoladą, konfiturą różaną, budyniem, czekoladą. Wierzch ma 

lukrowany lub posypany cukrem pudrem.  

 

 

 
 

 

1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", łęczyńskie obchody 

uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w parafii św. Barbary. Wzięły w nim udział przedstawiciele 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, dyrektor i poczet sztandarowy. 

Na Placu Powstań Narodowych odbył się Apel Poległych i modlitwa za bohaterów. Werblistą był 

Bartłomiej Pachulec z kl. 2ep. Następnie na pamiątkowej płycie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły 

znicze. 

 

 

Wszystkie panie pracujące tego dnia w szkole otrzymały od 

dyrektora piękną różyczkę z najlepszymi życzeniami . 

Również kierownik praktyk pamiętał o paniach, każda 

otrzymała różyczkę-długopis i słodki wafelek.  

 

 

 

Ocalmy Bałtyk nim zatęsknimy – Godzina Dla Ziemi WWF 

2021. Akcja Godzina dla Ziemi WWF odbyła się po raz 

czternasty. Tym razem światła zgasły dla Bałtyku.  

Polacy nie zdają sobie sprawy z bardzo złego stanu środowiska 

naturalnego naszego morza, a Bałtyk i jego mieszkańcy 

umierają. Czy już niedługo Morze Bałtyckie jakie znamy 

będziemy mogli zobaczyć tylko w muzeum? – pytają 

organizatorzy. 

Finał akcji Godzina Dla Ziemi WWF - 27 marca 2021 r. o 

godzinie 20.30  

1 III 2021. ZSG pamięta o żołnierzach wyklętych 

8 III 2021. Dzień Kobiet w ZSG 

27 III 2021. Godzina dla Ziemi 



W symbolicznym geście solidarności z przyrodą i planetą, na całym świecie zgasły światła. Również 

w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej wyłączyliśmy światło na godzinę.  

Przez cały marzec trwa również akcja na Instagramie i Fb. Wybierz swoje sentymentalne zdjęcie z 

pobytu nad Bałtykiem i opublikuj je na swoim Instagramie lub Facebooku wraz z #godzinadlabałtyku 

i oznacz @wwfpolska.  

 

 

 

Dzisiaj wciągnięciem narodowej flagi na maszt 

uczciliśmy 1055. rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę.  

Mieszko I, książę z dynastii Piastów to pierwszy 

historyczny władca Polski. Przyjęcie przez niego chrztu w 

roku 966 zapoczątkowało proces chrystianizacji i włączenie 

Polski do grona chrześcijańskich krajów Europy. 

Święto Chrztu Polski jest świętem narodowym, 

ustanowionym przez Sejm RP 22 lutego 2019 r. Ma ono 

skłaniać Polaków do manifestowania patriotyzmu i 

podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego w 

Ojczyźnie. 

W myśl ustawy święto ma być dniem „narodowej refleksji nad dziedzictwem naszych ojców, nad 

odpowiedzialnością wszelkich władz państwowych, wszystkich obywateli i każdego z osoba za naszą 

Ojczyznę, za jej przyszłość i pomyślność”. 

 

 

Tegoroczni absolwenci ZSG odebrali nagrody i 

świadectwa ukończenia szkoły w dniu 30 

kwietnia.  

Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne nie 

było wspólnego zakończenia roku, każda z klas 

spotkała się z wychowawcą o innej godzinie. 

Wicedyrektor Maria Jarmuł-Snopek oraz 

wychowawcy klas gratulowali uczniom ukończenia 

szkoły oraz życzyli powodzenia w dalszej, nowej 

drodze życia. Świadectwa z paskiem otrzymało w tym roku trzech uczniów kl. 4d: Ernest Michałek,  

Piotr Mroczek i Mateusz Rudnicki. 

Przed absolwentami jeszcze egzamin maturalny, a później studia lub praca. Uczniowie podkreślali, że 

miło będą wspominać wspólne wyjazdy, ciekawe rozmowy i wszystko to, co składało się na szkolne 

życie. Żałowali że ostatni rok spędzili na zdalnym nauczaniu, ale mimo to z optymizmem patrzą w 

przyszłość. 

Msza św. w intencji uczniów klas czwartych sprawowana będzie 3 maja o godz. 10.00 w parafii św. 

Barbary w Łęcznej. 

 

 

 

14 IV 2021. Święto Chrztu Polski 
 

30 IV 2021. Zakończenie roku klas IV 

30 IV 2021. Wśród laureatów konkursu logicznego 

https://www.facebook.com/hashtag/godzinadlaba%C5%82tyku?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU_-IUUdbKXPkfBIKtz80Ha0bSqw5BXjT8SW_33nUEjxb-FM-XK5lF6erftWDLQGqoxt08Aysjj5JlFbesBAumjeaXumee0E__t1yforSBquGfm69m-O-bNZEw3e0LcwsWh7M2BpeOiGSjhWrmONtyN&__tn__=*NK-R


Dwóch uczniów Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej, Damian Spodnar z kl. 2m i Kamil 

Szymański z kl. 3d zostało laureatami etapu 

szkolnego w IX Ogólnopolskim Konkursie 

Logicznym organizowanym przez Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.  

Konkurs odbył się w formie ONLINE w dniu 21 

kwietnia 2021 r. Wzięło w nim udział 633 

uczniów z 80 szkół ponadpodstawowych z całej 

Polski. Laureatami tego etapu zostało 119 

uczniów i uczennic w tym dwóch uczniów ZSG w Łęcznej. Finał konkursu odbędzie się 13 maja na 

wydziale filozofii KUL. 

Konkurs Logiczny ma charakter unikatowy w skali kraju. Jego celem jest rozwój sprawności 

logicznych u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o 

sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, jak i regułach poprawnego rozumowania i 

uzasadniania twierdzeń. 

Uczniów do konkursu przygotowała Angelika Biesiada, nauczycielka matematyki. 

Naszym laureatom życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu. 

Zachęcamy media do wykorzystania publikowanych materiałów. 

 

 

Drużyna uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, kształcących się w zawodzie technik 

elektryk, zajęła 4 miejsce w I etapie ogólnopolskiego konkursu „Postaw na Słońce” 

realizowanego przez Fundację BOŚ. 

Uczniowie z klasy 2e Paweł Borowski, Łukasz Ciężkowki, Kamil Kuriata, Jakub Paluch, Michał 

Pietrzela oraz klasy 2ep Konrad Fedde, Michał Kowalski, Dawid Nadolski, Paweł Orzechowski, 

Stanisław Korol pierwszy etap konkursu zaliczyli z bardzo dobra lokatą. Na 34 drużyny zajęli czwarte 

miejsce. Za zadanie mieli przygotować trzy referaty, pierwszy na temat obecnych sposobów 

wytwarzania energii i ich wpływu na środowisko przyrodnicze, z uwzględnieniem społecznych i 

zdrowotnych skutków oraz wyczerpywania się surowców. Drugi referat dotyczył Odnawialnych 

Źródeł Energii i efektywności energetycznej, sytuacji Polski na tle innych krajów w aspekcie 

korzystania z OZE oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego na instalacje OZE. Trzeci z 

referatów dotyczył fotowoltaiki. 

Wsparcie merytoryczne i opiekę uczniowie mieli ze strony nauczyciela zawodu pani Sylwii Osoby. 

Przed uczniami drugi etap obejmujący trzy zadania. W pierwszym pt. „OZE dla domu” uczniowie 

będą mieli za zadanie przedstawić raport energetyczny trzech domów, opracować dla nich projekt 

instalacji fotowoltaicznej i kalkulację kosztów z nią związanych. Będą musieli również przygotować 

schematyczny plan domów, z naniesionymi na dachu panelami fotowoltaicznymi. W drugim zadaniu 

6 V 2021 Postawili na słońce 



pt. „OZE dla szkoły” zawodnicy będą musieli przygotować analogiczny raport. Ostatni etap to 

promocja OZE.  

Mamy nadzieję, że konkurs przyczyni się do jak najszerszego upowszechnienia w Polsce idei 

wytwarzania własnej energii. Tym samym wszyscy razem pomożemy środowisku, poprawimy stan 

własnego zdrowia, zbudujemy bezpieczeństwo energetyczne kraju, a w końcu wspomożemy własne 

portfele. Uważamy, że zmiana sposobu wytwarzania energii w Polsce, w tym przejście na 

mikroinstalacje OZE, przyczyni się do poprawienia stanu środowiska. 

 

 

Politechnika Śląska prezentuje kierunki 

maturzystom ZSG.  

10 maja 2021 r. odbyło się spotkanie online dla 

maturzystów i uczniów klas trzecich Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej, podczas którego adiunkci 

Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i 

Automatyki Przemysłowej: dr inż. Wojciech 

Grzegorzak i dr inż. Daniel Adamecki zaprezentowali 

ofertę kształcenia w gliwickiej uczelni. 

Po zakończonej prezentacji uczniowie mogli zadawać pytania dotyczące interesujących ich 

kierunków. Spotkanie zorganizował Grzegorz Mazur, kierownik kształcenia praktycznego. 

 

 

 Wystawa malarska „Przydrożne radary wiary czyli 

dekalog kierowcy ku przestrodze na drodze” miała się 

odbyć rok temu w 80. urodziny Pana Walentego. 

Chcieliśmy wówczas uczcić szacownego Jubilata, 

długoletniego przyjaciela naszej szkoły. Niestety 

wprowadzony locdown nie pozwolił na to spotkanie. 

Postanowiliśmy więc zorganizować je w tym roku, 

lecz niestety już bez Pana Walentego. 

Panu Walentemu bardzo zależało na tym by wychowywać młode osoby, uwrażliwiając między innymi 

na bezpieczeństwo na drodze, stąd jego pomysł na cykl kapliczek opatrzonych sentencjami dla 

kierowców. Święci z kapliczek mieli przypominać o tym, że warto pomyśleć przed przyciśnięciem 

gazu do dechy, i zwrócić się do nich o bezpieczną jazdę. 

Pod obrazami możemy m.in. przeczytać: Zaufali Ci, przywieź ich żywych. Wracaj – na Ciebie czeka 

rodzina i przyjaciele. Szybkość na drodze potrzebna tylko do ratowania innych. Spóźniony, ale żywy. 

Nie skracaj swojej młodości. Lepiej wracać w dobrym humorze, niż w czarnym śpiworze. 

Wystawę obejrzała kl. 2eg, w a kolejne dni inne klasy uczestniczące w zajęciach praktycznej nauki 

zawodu. Spotkanie poprowadziła Marzena Olędzka, nauczyciel bibliotekarz. 

 

 

 
 

Od 17 maja do szkoły wraca nauczanie hybrydowe. 

10 V 2021. Spotkanie online dla maturzystów 

11 V 2021. Wystawa malarska – rok później 

17 V 2021. Nauczanie hybrydowe 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Zabieram Cię w podróż, daleką i niezwykłą, 

pełną czarów i magii” – napisała Pani Jolanta 

Niwińska w jednej z książek, które podarowała 

bibliotece Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

W tym tygodniu otrzymaliśmy od znanej 

popularyzatorki czytelnictwa aż 20 egzemplarzy 

książki jej autorstwa: „Z książką na końcu świata. 

Papua Nowa Gwinea”. 

Jolanta Niwińska jest ogólnopolską koordynatorką 

akcji bookcrossingowej, inicjatorką i współorganizatorką corocznego Święta Wolnych Książek. Do 

swoich licznych działań angażuje pisarzy, twórców, ludzi kultury z całej Polski, a także młodzież. 

Na całym świecie promuje polską literaturę i jej autorów. Jej podróże z książką można obserwować na 

Facebooku.  

„Zawsze wierzyłam w nieprzemijającą moc słowa pisanego. Obcowanie z literaturą to dla mnie 

zaszczyt i przygoda” - deklaruje Pani Jolanta.  

Mamy nadzieję, że kiedyś odwiedzi również Łęczną i naszą szkołę. I opowie o swych licznych i 

ciekawych podróżach. Jedna z książek opatrzona jest dedykacją dla czytelników biblioteki Zespołu 

Szkół Górniczych, druga również posiada dedykację, ale to niespodzianka, którą ujawnimy trochę 

później. Za ten super prezent dziękujemy! 
 

 

 

 

 Miło nam ogłosić, że rozstrzygnięty został szkolny konkurs 

fotograficzny. 

I miejsce – Karol Szelepusta z kl. 1e 

II miejsce – Oliwia Zając z kl. 2ep 

III miejsce – Michał Czajkowski z kl. 1e 

Jury postanowiło przyznać także wyróżnienia, otrzymali je: 

Mateusz Radko z kl. 2ep 

Petrzela Dominik z kl. 1em 

19 V 2021. Z książką na końcu świata 

28 V 2021 Wyniki konkursu fotograficznego „Z książką wszędzie” 



Jakub Sas z kl. 1e 

Zwycięzcom gratulujemy wygranej, a wszystkim dziękujemy za udział. Nagrody wręczone zostaną 16 

czerwca podczas ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek. 

 

 

 

1 czerwca ekipa ZSG w Łęcznej włączyła się w 

obchody Powiatowego Dnia Dziecka, by sprawić 

radość dzieciom. Mamy nadzieję, że udało się. 

Zuzanna, Paulina, Kornel i Kamil zabrali dzieci w 

muzyczną podróż "mucholotem", a na przygotowanym 

przez naszą szkołę stoisku najmłodsi mogli rozwiązywać 

zagadki, wygrać pluszaki, albo zabawić się układanie 

gier i rozwiązywanie zagadek logicznych. Tę część 

zabawy dla rodziców i dzieci prowadzili nasi specjaliści 

od gier: Kasia i Robert. Tutaj też na zwycięzców czekały 

nagrody. Dzieci, które sfotografowały się w górniczym 

czako lub kasku otrzymywały kolorowy balonik. Dla 

rodziców z kolei czekały cytaty o dzieciach. Zabawa trwała do godziny 17.00, słonko dopisało, mamy 

nadzieję, że nasze atrakcje wszystkim się spodobały.  

 

 
 

W środę 9 czerwca w Zespole Szkół Górniczych w 

Łęcznej zorganizowany został Dzień Otwarty. 

Uczniowie z nauczycielami zawodów przygotowali stoiska, 

przedstawiające specyfikę poszczególnych zawodów. Można 

było porozmawiać z uczniami kształcącymi się w zawodzie 

technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 

technika elektryka, technika mechanika, technika górnika 

górnictwa podziemnego i technika przeróbki kopalin stałych. 

W pracowniach zawodowych oraz obiektach sportowych na 

odwiedzających czekały różne atrakcje. Szkolna biblioteka 

zamieniła się na salę kinową, gdzie wyświetlane były filmy 

o szkole i warsztatach szkolnych. 

 

 

Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania 

przez Polskę Niepodległości stał się 

okazją do świętowania tak znaczących 

dla Polaków wydarzeń z przeszłości. 

Uroczyste obchody państwowe 

zamyka rok 2021. 

2 VI 2021 #PowiatowyDzieńDziecka 

9 VI 2021. Dzień Otwarty 

11 VI 2021. „Ocalić Ojczyznę. Wojna polsko-sowiecka 1919-1920” 



W tym roku Łęcznej w dniach 1-14 czerwca, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, można 

było obejrzeć wystawę przygotowaną przez Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza 

Sosnkowskiego w Warszawie „Ocalić Ojczyznę. Wojna polsko-sowiecka1919-1920”. Wybrali się na 

nią uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 11 czerwca w ramach lekcji bibliotecznej 

wystawę obejrzała grupa uczniów klasy 2eg. 

Młodzi elektrycy po zwiedzeniu wystawy otrzymali okolicznościowe foldery, zakładki, notesy i 

kalendarze. 

 

 

Uczniowie klas elektrycznych – 2e i 2ep - którzy w tym roku 

zajęli 4 miejsce w I etapie ogólnopolskiego konkursu 

„Postaw na Słońce”, walczą teraz o zwycięstwo w II etapie 

konkursu. Pomóżmy im włączając się w akcję promocyjną 

OZE. Udostępniajmy post z przygotowanym przez nich 

plakatem.  

Drużyna z ZSG w Łęcznej to: Paweł Borowski, Łukasz 

Ciężkowki, Kamil Kuriata, Jakub Paluch, Michał Pietrzela z 

klasy 2e oraz Konrad Fedde, Michał Kowalski, Dawid 

Nadolski, Paweł Orzechowski, Stanisław Korol z klasy 2ep. 

Opiekę nad uczniami sprawuje nauczycielka przedmiotów zawodowych Sylwia Osoba. 

 

 

 

W poniedziałek 14 czerwca w Zespole Szkół Górniczych 

w Łęcznej odbył się quiz promujący ogólnopolski 

konkurs „Postaw na słońce”.  

Konkurs przygotowała drużyna elektryków „Chcemy 

słońce”, biorąca udział w ogólnopolskim zmaganiach. Quiz 

jest elementem akcji promocyjnej OZE. 

Wzięli w nim udział uczniowie klas pierwszych 

elektrycznych. Zwycięzcą konkursu został Piotr Olejnik z klasy 1em z wynikiem 15/20 pkt. 

Gratulujemy. 

 

 

 

Dzisiaj nasi uczniowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Święto 

Wolnych Książek.  

W tym roku czytamy, a książki nie koniecznie uwalniamy! Można 

posłuchać jak robią to nasi uczniowie – nagrania czytanych przez nich 

książek znajdują się na FB szkoły. 

 

 

 

11 VI 2021. Nasi walczą o zwycięstwo 

14 VI 2021. Quiz „Chcemy słońce” 

15 VI 2021. Święto Wolnych Książek 

18 VI 2021 Elektrycy walczą o zwycięstwo 

 

https://powiatleczynski.pl/2021/06/01/wystawa-ocalic-ojczyzne-wojna-polsko-sowiecka-1919-1920/
https://wbh.wp.mil.pl/pl/articles/aktualnosci-wbh-42rc/2020-06-08q857-wystawa-wbh-ocalic-ojczyzne-wojna-polsko-sowiecka-1919-1920/
https://wbh.wp.mil.pl/pl/articles/aktualnosci-wbh-42rc/2020-06-08q857-wystawa-wbh-ocalic-ojczyzne-wojna-polsko-sowiecka-1919-1920/


Uczniowie klas elektrycznych w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej, którzy w tym roku 

zajęli 4 miejsce w 1 etapie ogólnopolskiego 

konkursu „Postaw na Słońce”, walczą teraz o 

zwycięstwo w 2 etapie. 

Jednym z punktowanych przez komisję zadań 

jest promocja OZE. W związku z tym ekipa 

elektryków przeprowadziła w tym tygodniu w 

okolicach szkoły akcję pod hasłem „Chcemy 

słońce”. Chłopcy rozdawali napotkanym osobom ulotki, zachęcające do tworzenia lepszego jutra, 

poprzez wybieranie odnawialnych źródeł energii. 

14 czerwca uczniowie wraz z nauczycielką przedmiotów zawodowych i jednocześnie opiekunką 

grupy, Sylwią Osobą, przeprowadzili quiz promujący OZE. W konkursie udział wzięli uczniowie klas 

pierwszych elektrycznych. Zwycięzcą został Piotr Olejnik z klasy 1em. 

Kreatywna drużyna elektryków z ZSG w Łęcznej to: Paweł Borowski, Łukasz Ciężkowki, Kamil 

Kuriata, Jakub Paluch, Michał Pietrzela z klasy 2e oraz Konrad Fedde, Michał Kowalski, Dawid 

Nadolski, Paweł Orzechowski, Stanisław Korol z klasy 2ep. 

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej reaguje na tendencje związane z przyszłością energetyki i już od 

roku kształci w zawodzie technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W tym roku zaś 

nowym kierunkiem jest technik ochrony środowiska.. 

 

W środę 16 czerwca 2021 r. młodzież z klas drugich 

uczestniczyła w spotkaniu informacyjnym o 

zadaniach Wojsk Obrony Terytorialnej.  

Już trzeci rok z rzędu poprowadzi je w naszej szkole st. 

szer. Andrzej Dyczewski z 2 Lubelskiej Brygady 

Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima 

Dekutowskiego ps. „Zapora” z 24 batalionu lekkiej 

piechoty w Chełmie. Nauczyciel historii i wiedzy o 

społeczeństwie w szkole podstawowej w Milejowie z 

pasją opowiadał młodzieży o misji, którą sam 

podejmuje. Przedstawił młodzieży także zasady rekrutacji, organizacji i działania formacji, która 

podejmuje wiele odpowiedzialnych zadań. 

 

Zwycięzcy w szkolnym Konkursie Fotograficznym „Z 

książką wszędzie”, odebrali dyplomy i nagrody 

podczas ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek.  

Nagrody uczniom wręczyła wicedyrektor Maria Jarmuł-

Snopek. Oczywiście nagrodą była książka! Laureat I 

miejsca odebrał książkę Jolanty Niwińskiej, 

ogólnopolskiej koordynatorki akcji bookcrossingowej.  

Książka zawierała specjalną dedykację autorki: 

„Zapraszam w podróż do krainy rajskiego ptaka, podróż 

daleką i niezwykłą, pełną duchów i magii”. Każda 

16 VI 2021 
Terytorialsi w szkole 

16 VI 2021 Zwycięzcy otrzymali nagrody 

https://postawnaslonce.pl/


książka jest taką podróżą, mamy nadzieję, że konkurs fotograficzny, przyczyni się do propagowania 

czytelnictwa. 

Dziękujemy pani Jolancie za nadesłanie książek do szkolnej biblioteki oraz Księdzu Proboszczowi z 

parafii św. Barbary w Łęcznej za ufundowanie wyróżnień. 

Laureaci:  

I miejsce – Karol Szelepusta z kl. 1e 

II miejsce – Oliwia Zając z kl. 2ep 

III miejsce – Michał Czajkowski z kl. 1e 

Wyróżnienia 

Mateusz Radko z kl. 2ep 

Petrzela Dominik z kl. 1em 

Jakub Sas z kl. 1e 

 

25 czerwca 2021 r. uczniowie po raz ostatni przed wakacjami spotkali się w szkole. Po Mszy św. 

sprawowanej w ich intencji w parafii św. Barbary w Łęcznej, przybyli do szkoły, by odebrać 

upragnione świadectwa. 

W tym roku na uroczystość kończącą rok szkolny przybył wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego Michał 

Pelczarski. 

Wszystkich przybyłych powitał przedstawiciel społeczności uczniowskiej Konrad Fedde. – Niestety 

sytuacja, w której się znaleźliśmy, utrudniła nam relacje face to face oraz zabrała czas, który 

mogliśmy spędzić z koleżankami czy kolegami – wyliczał uczeń. – Jednak mimo braku mikrofonu, 

kamerki czy internetu przetrwaliśmy ten rok. W czasie wolnym od classrooma, meeta czy zooma w 

końcu odetchniemy z ulgą i przygotujemy się do kolejnej batalii w przyszłym roku szkolnym. 

Wiecdyrektor Maria Jarmuł-Snopek  podkreślała, że miniony rok szkolny to „okres wytężonej pracy, 

doświadczeń i przeżyć związanych z czasem pandemii, które nie pozostały bez wpływu na nasze 

życie. Wybiły nas z systematyki pracy w szkole. Mimo różnych przeszkód jednak dzisiaj udało nam 

się dobić do brzegu. Kończymy ten szczególny i wyjątkowy a zarazem dziwny i trudny rok szkolny. 

Drodzy uczniowie życzę wam udanych wakacji – mówiła. 

Wicestarosta Michał Pelczarski dziękował wszystkim za ten rok szkolny, w którym trzeba było stawić 

czoła epidemii. – Wszyscy ten egzamin z walki z epidemią zdaliśmy. Był to trudny czas dla nas 

wszystkich – podkreślał. – Ogromne podziękowania za to że wytrwaliśmy. Wicestarosta poprosił 

wszystkich o brawa dla wicedyrektor Marii Jarmuł-Snopek, dziękując jej za ogromną tegoroczną 

pracę. 

25 VI 2021 Czas na wymarzone wakacje 



Za solidną pracę w ciągu roku nagrodzonych zostało aż 39 osób, w tym 14 osób zasłużyło na 

świadectwa z paskiem. Wraz z dyplomami i nagrodami odebrali je z rąk wicestarosty Michała 

Pelczarskiego oraz wicedyrektor Marii Jarmuł-Snopek. 

Do grona najlepszych uczniów w ZSG należą: Kamil Szymański, Paulina Dziadko, Karol Kamiński, 

Paweł Orzechowski, Zuzanna Gregorowicz, Michał Gryniewicz, Kamil Kuriata, Damian Spodar, 

Łukasz Ciężkowski, Mateusz Szymański, Mateusz Roczon, Szymon Bernecki, Paweł Bawolski, 

Marcel Sobiesiak. 

Pozostali nagrodzeni uczniowie uzyskali bardzo dobre i dobre wyniki w nauce. Nagrody wręczyła im 

 Justyna Karaś, przewodnicząca Rady Rodziców wraz z wicedyrektor Marią Jarmuł-Snopek. 

Nagrodzeni zostali: Mateusz Chojecki, Julia Budka, Piotr Olejnik, Stanisław Korol, Maciej Hanc, 

Nikodem Szafran, Mateusz Jasiński, Michał Kowalski, Norbert Bzowski, Kamil Matuszak, Sebastian 

Paszkowski, Emil Grzesiuk, Mateusz Piekarz, Karol Kot, Konrad Fedde, Dawid Macioszek, Radosław 

Florek, Bartosz Pągowski, Kacper Lewandowski, Dominik Trawiński, Adrian Borowiec, Łukasz 

Chapuła, Bartłomiej Pachulec, Szymon Smalec, Dawid Świder. 

Specjalną nagrodę, statuetkę zwycięzcy w szkolnym Quizie „Chcemy słońce” otrzymał Piotr Olejnik. 

Uczeń wykazał się największą wiedzą o Odnawialnych Źródłach Energii. 

Dzisiejszy dzień był też okazją do złożenia  podziękowań Justynie Karaś, przewodniczącej Rady 

Rodziców, za zaangażowanie, trud i serce jakie rodzice włożyli w pracę na rzecz szkoły. Dzięki 

owocnej współpracy można było zrealizować wiele cennych działań i inicjatyw, które wpłynęły na 

rozwój i promocję Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 

Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego Michał Pelczarski otrzymał prezent specjalny, kubek z logiem 

szkoły. 

Przed młodzieżą upragniony czas odpoczynku. Wszystkim życzymy radosnych i bezpiecznych 

wakacji. 

 

 
 

W tym roku, tak jak i w poprzednich latach, delegacja 

Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wzięła udział w 

łęczyńskich obchodach upamiętniających 77 rocznicę 

wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Tę szczególną rocznicę w całym kraju obchodzono pod 

hasłem „Wolność łączy”. O godz. 17.00 – Godzinie „W” – 

 będącej kryptonimem dnia i godziny rozpoczęcia w 

Warszawie akcji „Burza” tj. we wtorek 1 sierpnia 1944 r. o 

godz. 17.00, w całym kraju rozległy się dźwięki syren 

alarmowych. 

W uroczystości, zorganizowanej na Placu Powstań 

Narodowych, wzięły udział władze miasta i powiatu, przedstawiciele szkół i zakładów pracy, 

mieszkańcy Łęcznej. Wydarzenia sprzed lat przedstawiła dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w 

Łęcznej dr Monika Bogusz. Czytane były listy powstańców i śpiewane powstańcze pieśni. 

Po odczytaniu Apelu Poległych i modlitwie za bohaterów, przy krzyżu złożone zostały wiązanki i 

zapalone znicze. 

 

 

1 VIII 2021 #Pamiętamy! 

2 VIII 2021. 4 miejsce w Polsce i 1 miejsce na Lubelszczyźnie 



Uczniowie kształcący się w kierunku technik 

elektryk w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej 

zajęli IV miejsce ogólnopolskim konkursie 

badawczym „Postaw na Słońce”! 

W pierwszym etapie konkursu drużyna elektryków 

„Chcemy słońce” zajęła 4 miejsce, tę samą lokatę 

zajęła w drugim etapie konkursu – zdobywając ex 

aequo ze szkołą z Owidza wyróżnienie. W Grand 

Prix konkursu elektrycy również zajęli 4 miejsce, 

wyprzedzając tym samym szkoły województwa lubelskiego: Lubartów (11 miejsce), Lublin (16 

miejsce), Puławy (18 miejsce). 

Młodzież w drugiej części konkursu miała za zadanie promocję odnawialnych źródeł energii i czyniła 

to na wiele sposobów m.in.: przygotowując ulotki informacyjne dla mieszkańców miasta, układając 

quiz promujący OZE i przeprowadzając go wśród uczniów ZSG oraz przygotowując prezentację 

multimedialną. Uczniowie korzyści płynące z OZE przedstawiali także w lokalnych mediach.  

Łęczyńska drużyna „Chcemy słońce” to 10 elektryków, którzy mimo trudnej covidowej 

rzeczywistości podjęli wyzwanie i stanęli w szranki wraz z 34 reprezentacjami z całej Polski. Udział w 

zmaganiach pozwolił uczniom nie tylko zdobyć kompleksową wiedzę na temat OZE i fotowoltaiki, ale 

rozpowszechniać ją w lokalnym środowisku. 

Wszystkim gratulujemy wiedzy i pomysłowości!  

Ekipa elektryków to: Paweł Borowski, Łukasz Ciężkowki, Kamil Kuriata, Jakub Paluch, Michał 

Pietrzela z klasy 2e oraz Konrad Fedde, Michał Kowalski, Dawid Nadolski, Paweł Orzechowski, 

Stanisław Korol z klasy 2ep.  

Gratulujemy także nauczycielce przedmiotów elektrycznych Sylwii Osobie, która wspólnie z uczniami 

pracowała na ich sukces. 

Mamy nadzieję, że umiejętności zdobyte przez uczniów w czasie realizacji zadań projektu zaowocują 

w ich zawodowej przyszłości. Już dzisiaj dzięki ich zaangażowaniu wiele osób dowiedziało się o 

korzyściach, jakie daje zmiana tradycyjnych źródeł energii na Odnawialne Źródła Energii. 

 


