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W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego 31 

sierpnia 2021 r. – w LW Bogdanka SA odbyło się 

spotkanie, na którym podpisany został List 

intencyjny o współpracy ze szkołami kształcącymi w 

zawodach związanych z górnictwem. 

Na stronie kopalni czytamy: 

 LW Bogdanka, RG Bogdanka oraz Zespoły Szkół z 

Łęcznej i Ostrowa Lubelskiego będą wspólnie kształcić i 

dbać o rozwój uczniów. W ramach projektu najzdolniejsi otrzymają stypendia, jak również 

„przepustkę do pracy”. To odpowiedź na potrzeby rynku i wyzwania stojące przed Spółką w czasie 

transformacji. 

 Technik elektryk, technik mechanik, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej to zawody 

przyszłości, które oferują Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej i Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim. 

Współpraca między LW Bogdanka, RG Bogdanka i szkołami potrwa do 2024 roku. 

. 

 

Nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczął się Mszą św. 

sprawowaną w intencji społeczności szkolnej w parafii 

św. Barbary w Łęcznej.  

Następnie uczniowie zgromadzili się w szkolnej sali 

gimnastycznej, gdzie wszystkich, a w szczególności 

uczniów rozpoczynających naukę w szkole, powitała 

dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej Maria 

Jarmuł-Snopek. 

– Ten rok będzie inny – mówiła – przeżyliśmy już półtora roku izolacji, musimy się od nowa poznać, 

zaistnieć w społeczności, nauczyć się być znowu ze sobą. Nie zapominajmy jednak, że czeka nas 

wszystkich wytężona praca, a w szczególności maturzystów, którzy w tym roku kończą pewien etap w 

swoim życiu. Dyrektor ZSG podkreślała, że duże wyzwanie czeka też uczniów klas pierwszych, 

którzy muszą się nauczyć żyć w nowej szkolnej społeczności: – Musicie powoli się zmieniać i 

dorośleć – mówiła. – Życzę wam siły i wytrwałości, optymizmu i pogody ducha. 

Ewa Siegieda, Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych odczytała list 

Starosty Łęczyńskiego, w którym życzył on, by ten nowy rok szkolny przebiegał spokojnie, by 

tworzył okazję do nawiązywania nowych relacji oraz odkrywania swoich pasji i możliwości. – Jestem 

przekonany, że dzięki współpracy, zrozumieniu i wzajemnej życzliwości nadchodzące miesiące 

przyniosą wiele wspaniałych przeżyć i osiągnięć. 

Kronika Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

Rok szkolny 2021/2022 
31 VIII 2021 Współpraca z Bogdanką 

1 IX 2021 Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 

https://www.facebook.com/LWBogdankaSA


Prowadzący uroczystość uczniowie zaprosili wszystkich do udziału w uroczystościach rocznicowych, 

upamiętniających wybuch II wojny światowej, które odbędą się na Placu Powstań Narodowych w 

Łęcznej o godz. 17.00. 

 

 

Uczniowie ZSG wzięli udział w spotkaniu z Waldemarem 

Skuratowiczem przyjacielem śp. prof. Walerego Pisarka, 

wybitnego uczonego, językoznawcy, który w Jaszczowie 

spędził dzieciństwo i młodość. Dwa lata temu w Milejowie 

odbyło się I Powiatowe Dyktando imienia Profesora 

Walerego Pisarka.  

Gość Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej, pan 

Waldemar Skuratowicz jest poetą i autorem bloga „U poety”, 

podróżnikiem, który przemierzył w Polsce wiele setek 

kilometrów. Stąd też spotkanie zatytułowane zostało 

„Włóczykijska opowieść o Polsce”. Spotkanie z naturą, jak 

opowiadał, jest dla niego przeżyciem niemal mistycznym. 

Waldemar Skuratowicz jest też malarzem, karykaturzystą, rzeźbiarzem. Próbki jego prac 

można było oglądać na spotkaniu, na które przybył w stroju krakowskim, bo jak mówił, jest 

Krakusem. Jak na Krakusa przystało przywiózł ze sobą lokalny przysmak - obwarzanek, 

którym częstowano później uczestników spotkania. 

Pan Skuratowicz opowiadał o swych pasjach, a także o znajomości z prof. Pisarkiem. 

Pierwsza część spotkania poświęcona była poezji, która jak objaśniał, jest dla niego sposobem 

odreagowania rzeczywistości. Można było usłyszeć zabawne, ale i skłaniające do myślenia 

fraszki, a także poważne utwory poetyckie jak np. „Elegię” napisaną po śmierci przyjaciela 

prof. Pisarka: „Nie zgadzam się na takie odejście. Kto zaopiekuje się obejściem w 

Jaszczowie? Bryczki krążą na dziedzińcu, a gospodarz nie wita”. 

Na zakończenie spotkania poeta przekazał dla biblioteki ZSG dwa wiersze opatrzone 

autografem, jeden z nich to właśnie „Elegia”. Dziękujemy. 

 

Co roku Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej bierze udział w 

Dożynkach Powiatu Łęczyńskiego, tak było i tym razem w 

Puchaczowie, gdzie odbywały się lokalne uroczystości. ZSG 

wśród wielu wystawców reprezentował Andrzej Kutyma, uczeń 

kl. 3gm wraz dyrektor i kierownikiem szkoły.  

Uroczystość rozpoczęła się barwnym korowodem, w którym 

przedstawiciele gmin nieśli dożynkowe wieńce. W korowodzie nie 

mogło zabraknąć Orkiestry Górniczej LW Bogdanka S.A., w której 

wielu grających to absolwenci ZSG. Uroczystego rozpoczęcia Święta 

Plonów dokonał Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski. Były 

przemówienia zaproszonych gości, w tym władz państwowych, a 

potem Msza św. w intencji rolników o Boże błogosławieństwo i 

dobre jesienne zbiory. 

3 IX 2021. „Włóczykijska opowieść o Polsce” 

5 IX 2021 Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 

https://powiatleczynski.pl/2021/08/31/obchody-82-rocznicy-wybuchu-ii-wojny-swiatowej/
https://powiatleczynski.pl/2021/08/31/obchody-82-rocznicy-wybuchu-ii-wojny-swiatowej/


Dożynkowe święto trwało do późnych godzin wieczornych. Pogoda dopisała, dopisali też uczestnicy 

święta. 

 

 

Akcję Narodowego Czytania w bibliotece szkolnej 

rozpoczęła klasa 3mg. Uczniowie zapoznali się z ideą 

wspólnego czytania, a także z biografią Gabrielą 

Zapolską autorki czytanego w tym roku dzieła 

Moralność pani Dulskiej. 

„Znajomość najwybitniejszych dzieł narodowej 

literatury nie powinna ograniczać się do nauczania 

szkolnego, ale powinna być również obecna w życiu nas 

wszystkich” – czytamy o idei Narodowego Czytania na 

stronie Prezydenta RP. 

Akcję Narodowego Czytania zainicjowała w 2012 r. wspólna lektura Pana Tadeusza Adama 

Mickiewicza, w następnym roku odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a w kolejnych latach 

m.in.: Potopu i Quo vadis Henryka Sienkiewicza, Lalki Bolesława Prusa, Wesela Stanisława 

Wyspiańskiego, Przedwiośnia Stefana Żeromskiego oraz polskich nowel, rok temu Balladyny Juliusza 

Słowackiego. 

W tym roku przypada jubileuszowe, 10. Narodowe Czytanie. 4 września w Ogrodzie Saskim w 

Warszawie Para Prezydencka zainaugurowała tę akcję. Prezydent ogłosił wówczas, że za rok czytane 

będą Ballady i romanse Adama Mickiewicza, wyjaśnił także, że „będzie to upamiętnienie dwusetnej 

rocznicy ich opublikowania” i dodał, że „jest to symboliczny początek polskiego romantyzmu”. 

 

 

 

W środę i w czwartek w Sali im. Samsonowicza 

odbywał się kiermasz podręczników szkolnych. 

Uczniowie klas 2, 3 i 4 sprzedawali swoje książki 

kolegom z klas niższych.  

Warto było w ten sposób nabyć książki, bo były w 

większości w bardzo dobrym stanie, a ponadto w 

atrakcyjnej cenie. Uczniowie przychodzili na 

kiermasz o wyznaczonych dla klas godzinach, 

podzieleni na grupy.  

To było pierwsze doświadczenie sprzedaży w formie szkolnego kiermaszu, warto je będzie powtórzyć 

w czerwcu, by uczniowie zanim się wybiorą do księgarni, mogli w dobrej cenie kupić potrzebne 

książki do następnej klasy. 

 

 

13 IX 2021. W poniedziałek odbyły się wybory opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego, przeprowadzili je uczniowie 

działający w ubiegłorocznym samorządzie. 

7 IX 2021 Narodowe Czytanie w bibliotece 

8-9 IX 2021 . Kiermasz podręczników szkolnych 

13 IX 2021 Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

https://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/pan-tadeusz/o-projekcie/
https://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2021/


W głosowaniu wzięli udział uczniowie wszystkich klas, na otrzymanej karcie do głosowanie 

zaznaczali nazwisko wybranej osoby, która ich zdaniem powinna w tym roku animować inicjatywy 

uczniów. Głosy zostały wrzucone do opieczętowanej urny, a następnie komisyjnie zliczone. W 

wyniku wyborów opiekunką Samorządu Uczniowskiego została Marta Sochan-Maciuk, nauczycielka 

języka angielskiego. Gratulujemy! 

Przypominamy, że opiekun samorządu uczniowskiego jest m.in. orędownikiem praw uczniów w 

szkole. Pełni rolę animatora i koordynatora działań uczniowskich, prowadzonych z oddolnej 

inicjatywy. Jest źródłem inspiracji i dobrych rad, ponadto pełni funkcję łącznika między uczniami a 

dyrekcją szkoły czy radą pedagogiczną. 

 

 

 

W 82. rocznicę bitwy o most lubelski w 

Łęcznej odbyła się uroczystość upamiętniająca 

bohaterką walkę mieszkańców miasta.  

– Dziś wspólnie chylimy czoła przed 

walczącymi polskimi żołnierzami jak również 

cywilnymi ofiarami walk niepodległościowych 

– mówił Burmistrz Łęcznej. 

W uroczystych obchodach udział wzięli 

przedstawiciele władz miasta i powiatu, 

instytucji, organizacji, zakładów pracy, szkół i 

przedszkoli. Uczniowie Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej: Mateusz Stec i Kuba Mamcarz zaciągnęli honorową wartę przy pomniku ku 

czci łęczyńskich bohaterów września.  

Burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski przywołał pamięć bohaterów, przedstawiając rys historyczny 

tragicznych wydarzeń września 1939 roku. – Była to jedna z tych walk kampanii wrześniowej, która 

pokazała niezwykłą waleczność polskich żołnierzy, ale również cywilne poświęcenie mieszkańców 

Łęcznej – mówił. - Bitwa o most lubelski rozpoczęła się nad Wieprzem 20 września 1939 r. o godz. 

11. To wówczas łęcznianie wsparli 100. osobowy oddział polskiego wojska, z którym wspólnie 

stoczyli zwycięski bój z hitlerowskim najeźdźcą. Tego dnia po silnym ostrzale pozycji niemieckich z 

trzech ciężkich karabinów maszynowych Polacy ruszyli do ataku. Pokonali Niemców zabijając 11 z 

nich, kilkunastu raniąc, a ponad 60 biorąc do niewoli. Wśród Polaków w bitwie poległo 5 żołnierzy: 

dowódca kpt. Stefan Żabicki i ppor. Eugeniusz Zabłocki oraz trzech szeregowców. Przez kilka dni 

nasze miasto żyło udaną kontrofensywą oraz widokiem Niemców wziętych do niewoli, niestety 

okupant nie zapomniał o pomocy udzielonej polskim żołnierzom przez mieszkańców Łęcznej. 

Wyrokiem ówczesnego niemieckiego sądu specjalnego 5 osób skazano na karę śmierci, innych 

zamęczono na Lubelskim Zamku lub osadzono w obozach koncentracyjnych.  

– Jesteśmy im wdzięczni za wielki dar wolności, z którego dzisiaj możemy korzystać, uczyńmy 

wszystko, aby pamięć historyczną i wartości, o które walczyli nasi przodkowie przekazać innym 

pokoleniom. To na nas spoczywa odpowiedzialność pielęgnowania pamięci – apelował. Burmistrz 

przypomniał, że na pamiątkę tamtych wydarzeń Rada Miejsca w Łęcznej w 2009 r. nadała rondu, w 

sąsiedztwie którego odbywały się uroczystości, imię Łęczyńskich Bohaterów Września.  

W intencji obrońców oraz wszystkich poległych w obronie Ojczyzny została odmówiona modlitwa, 

którą poprowadził ks. Zdzisław Burza, kapłan z parafii św. Barbary w Łęcznej. – 82 lata temu 

mieszkańcy Łęcznej złożyli na ołtarzu Ojczyzny swoje życie, broniąc swojej ziemi - mówił. - Nie bali 

się represji, poświęcili swe życie, abyśmy mogli tutaj na wolnej ziemi gromadzić się. Obowiązkiem 

każdego Polaka jest bronić tego, co nasze. Obyśmy umieli bronić Ojczyzny, wpatrzeni w tych 

20 IX 2021 Wdzięczni za dar wolności 



bohaterów, którzy już odeszli. Niech ta pamięć zostanie w naszych sercach, a szczególnie w młodym 

pokoleniu. Pamiętajcie – nawoływał kapłan. - Jeśli wy nie staniecie w obronie Ojczyzny to nikt za nas 

tego nie zrobi, nikt obcy. Brońmy tej ziemi, a za tych, którzy odeszli pamiętajmy w naszej modlitwie. 

Następnie odczytany został Apel Poległych, po którym przedstawiciele władz samorządowych, 

instytucji, organizacji, szkół i przedszkoli złożyli przed pomnikiem wiązanki oraz zapalili znicze. 

Wśród nich była również delegacja Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej z uczniem Bartoszem 

Kędzią. Fotoreportaż zdjęciowy z uroczystości przygotował Paweł Orzechowski. 

Do pamiątkowego zdjęcia stanęli także absolwenci ZSG, grający obecnie w Orkiestrze Górniczej 

Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. 

 

 
 

Doposażenie pracowni odnawialnych źródeł energii, sfinansowane przez Bogdankę, spółkę 

wspierającą zrównoważony rozwój Lubelszczyzny. 

Przyszłością światowej energetyki są odnawialne źródła energii. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

biorąc pod uwagę zmieniającą się strukturę źródeł energii od dwóch lat kształci w zawodzie technik 

urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.  

Realizując naukę w tym zawodzie szkoła pragnie przyczyniać się do budowania społeczeństwa 

świadomego zagrożeń środowiskowych, które w sposób aktywny ma szansę przeciwdziałać 

szkodliwym zmianom. 

Stworzenie odpowiednich warunków do kształcenia specjalistów z branży OZE stało się możliwe 

dzięki wsparciu finansowemu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Otrzymana przez szkołę 

darowizna pozwoli na sfinansowanie stanowiska dydaktyczno-egzaminacyjnego oraz 

specjalistycznego sprzętu. 

Stanowisko, oprócz zajęć lekcyjnych, wykorzystywane będzie podczas konferencji na temat 

odnawialnych źródeł energii. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej pragnie je w przyszłości 

organizować przy współpracy z Powiatem Łęczyńskim i otoczeniem gospodarczym. 

  

  

 

Technikum Górnicze i Politechniczne w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej i inne szkoły prowadzone przez 

Powiat Łęczyński zostały objęte wsparciem przez 

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą 

(SCEW), które mieści się w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Podgłębokiem. 

Koordynatorem  ds. edukacji włączającej i współpracy ze 

SCWEW w ZSG jest Marzena Szypulska, psycholog. 

21 IX 2021 Doposażenie pracowni OZE 

23 IX 2021 Szkoła objęta SCWEW 

https://www.zsg-leczna.pl/doposazenie-pracowni-odnawialnych-zrodel-energii-sfinansowane-przez-bogdanke-spolke-wspierajaca-zrownowazony-rozwoj-lubelszczyzny/
https://www.zsg-leczna.pl/doposazenie-pracowni-odnawialnych-zrodel-energii-sfinansowane-przez-bogdanke-spolke-wspierajaca-zrownowazony-rozwoj-lubelszczyzny/


 

 

We wtorek klasa 3e wraz z wychowawczynią wyruszyła do lubelskiego kina na film „Mistrz”.  

Film opowiada nieznaną historię legendarnego pięściarza Tadeusza „Teddy’ego” Pietrzykowskiego, 

który w czasie II wojny światowej w obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau toczył 

walki, stając się dla więźniów symbolem nadziei na zwycięstwo. 

Ten film trzeba zobaczyć, nie tylko dlatego, że to bardzo dobrze zrealizowany dramat wojenny, ale 

przede wszystkim, by poznać historię niezłomnego pięściarza. Historia Teddy’ego pokazuje, że nawet 

w najgorszych chwilach można nie stracić człowieczeństwa. 

Warto wiedzieć, że do sprzedaży trafiła także książka „MISTRZ. Tadeusz „Teddy” 

Pietrzykowski” przygotowana przez córkę pięściarza, Eleonorę Szafran. 

 

 

3 października 40 uczniów ZSG w Łęcznej wyruszyło do Rimini we Włoszech na dwutygodniowe 

praktyki zawodowe. Przed nimi długa droga, ale wszyscy wyruszali w super nastrojach, co widać na 

załączonym obrazku. Uczniowie we Włoszech mieli możliwość zwiedzić, oprócz samego Rimini, 

kilka znanych miejscowości: San Marino, Asyż i Wenecję. Podróże kształcą, co każdy z pewnością 

poświadczy. 

 

 

 

 

 

 

28 IX 2021 „Mistrz” – film, który trzeba zobaczyć 

3-16 X 2021 Z Łęcznej do Rimini 



 

 

 

W dniu 6 października 2021 r. w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej odbyło dla wszystkich uczniów 

spotkanie on-line pt. „O szczepieniach przeciw 

COVID-19 i nie tylko”. 

Prelegentem był Pan Prof. Andrzej Zieliński. Pracownik 

Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia 

Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, członek 

PAN, autor podręczników i artykułów naukowych z 

dziedziny epidemiologii i wakcynologii. Długoletni Krajowy Konsultant ds. Epidemiologii.  

Celem spotkania było: zwiększenie zaufania do działań na rzecz profilaktyki chorób zakaźnych, 

podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym, którym można 

przeciwdziałać na drodze szczepień ochronnych oraz wzrost świadomości dotyczącej korzyści 

wynikających ze szczepień ochronnych. Spadek zachorowań na ciężkie, niejednokrotnie śmiertelne 

choroby zakaźne jest wynikiem dwustu lat pracy badaczy i naukowców.  

Szczepienia uratowały życie milionom ludzi − mówi prof. Andrzej Zieliński z Państwowego Zakładu 

Higieny − Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, długoletni krajowy konsultant w dziedzinie 

epidemiologii. Prof. Andrzej Zieliński podkreślał, że masowe stosowanie szczepień zabezpiecza nie 

tylko osoby zaszczepione, ale przez eliminowanie krążących w środowisku drobnoustrojów zmniejsza 

prawdopodobieństwo zachorowania osób niezaszczepionych. 

 

 

W poniedziałek Samorząd Uczniowski ZSG złożył życzenia wszystkim pracownikom szkoły. 

Uczniowie oprócz życzeń wręczali swoim pedagogom piękną czerwoną różę. Co prawda Dzień 

Edukacji Narodowej obchodzony był w czwartek 14 października, uczniowie zaczekali jednak do 

powrotu grupy uczniów i nauczycieli, którzy w dniach 3-15 października przebywali w Rimini. 

Niespodzianką dla uczniów i nauczycieli odbywających praktyki we Włoszech była wizyta w Rimini 

naczelnik wydziału obsługi szkół i placówek oświatowych p. Doroty Makary. Pani naczelnik złożyła 

nauczycielom życzenia z racji przypadającego w tym dniu Święta Edukacji Narodowej. Uczniowie w 

Rimini złożyli swoim opiekunkom życzenia wraz ze słodkim, przepysznym włoskim Raffaello. 

 

 

 

 

 

 

 

6 X 2021 Zaszczep w sobie chęć szczepienia 

19 X 2021 

 

. 

III i V miejsce w „PGE Turnieju Maszyn Wodnych 2021” 

14 X 2021 Dzień Edukacji Narodowej 



Dwie drużyny z klas elektrycznych w ZSG po 

raz pierwszy podjęły wyzwanie związane z 

udziałem w Turniej Maszyn Wodnych.  

Zgodnie z wymaganiami konkursu należało 

zbudować, zgodnie z rysunkiem technicznym, 

model turbiny przetwarzającej energię 

kinetyczną i potencjalną wody na energię 

mechaniczną. 

Obie drużyny samodzielnie przygotowały 

turbiny, które 19 października w etapie 

regionalnym przedstawiły komisji konkursowej 

w Siedlcach. W pierwszej turze turnieju w Konkurencji „Moc” nasi elektrycy zdobyli trzecie, a w 

drugiej turze piąte miejsce.  

Gratulujemy naszym uczestnikom turnieju, uczniom kl. 3e i 3gm, a także pani Sylwii Osobie, 

nauczycielce przedmiotów elektrycznych, która motywuje młodzież do podejmowania wyzwań i 

wykorzystywania w praktyce, nabytej w szkole wiedzy.  

 

   

W piątek w szkolnych eliminacjach 48. Olimpiady 

Wiedzy Technicznej wzięli udział uczniowie klasy 

elektrycznej 3e i mechanicznej 3gm.  

To olimpiada dla orłów, trzeba się w niej wykazać 

wszechstronną wiedzą techniczną. Uczniowie 

rozwiązywali zadania online, teraz czekają na wyniki. 

 Celem OWT jest pobudzanie i rozwijanie 

zainteresowania techniką, podnoszenie kultury 

technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania 

wiedzy wśród młodzieży szkolnej – informują organizatorzy. 

 OWT jest Olimpiadą ogólnej wiedzy o technice rozgrywaną trzystopniowo w dwóch grupach 

tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Obejmuje zagadnienia związane 

z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi 

budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, 

informatyki itd. 

 Dobre wyniki uczniów uzyskane w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej są przepustką do najlepszych 

uczelni technicznych w Polsce. 

Organizatorem Olimpiady jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Patronat 

honorowy nad OWT sprawuje: Minister Edukacji i Nauki. 

 W ZSG w Łęcznej OWT propagują Sylwia Osoba i Benedykt Porębski, nauczyciele przedmiotów 

zawodowych. Czekamy na wyniki I stopnia (szkolnego), mamy nadzieję, że część uczniów 

zakwalifikuje się do II stopnia (okręgowego), który odbędzie się 4 stycznia 2022 r. 

 

 

22 X 2021 OWT – olimpiada tylko dla orłów 

28 X 2021 Nick Vujcic – człowiek, który przezwyciężył ograniczenia 



Motywacja, wiara w siebie oraz ukierunkowanie myślenia, aby skupiać się przede wszystkim na 

swoich mocnych stronach, a nie na lękach i ograniczeniach to główna idea cyklu lekcji 

prowadzonych przez szkolnego psychologa. 

W temat zajęć motywacyjnych wprowadza uczniów 

film „Cyrk motyli”. Nie jest to film prezentujący 

spektakularne pościgi samochodowe, strzelaniny, 

intrygi, wątki miłosne czy niesamowite efekty. Ma on 

przede wszystkim skłonić do głębokiej refleksji nad 

sobą, swoimi możliwościami i potencjałem tkwiącym 

w każdym człowieku. 

Następnie uczniowie zapoznają się z niezwykłą postacią - Nickiem Vujicicem, który urodził się z 

rzadką chorobą, całkowitym wrodzonym brakiem kończyn. Pomimo przeciwności losu, uwierzył on w 

siebie i odnalazł życiową drogę. Swoim życiem pokazuje, że mimo własnych ograniczeń i słabości, 

można być szczęśliwym i spełnionym człowiekiem.  

Wiara w siebie i niepoddawanie się przeciwnościom, dały mu siłę, by nauczyć się wykonywać 

wszystkie niezbędne, codzienne czynności: pisać używając dwóch palców u stopy, używać komputera, 

czesać się, golić, myć zęby, odbierać telefon, jeździć na deskorolce, a nawet grać w golfa, surfować 

czy grać na perkusji. Ten niezwykły człowiek obecnie jeździ po całym świecie przekonując innych, że 

nigdy nie należy się poddawać. Na swoim przykładzie pokazuje, że słowo „niemożliwe”, nie musi 

mieć mocy sprawczej. 

Zajęcia motywujące do pracy nad sobą realizowane będą w ciągu całego roku szkolnego przez 

psychologa szkolnego we współpracy z nauczycielem bibliotekarzem, w ramach cyklu spotkań: 

Czytam, rozwijam się, poszukuję. Ta inicjatywa ma przybliżyć uczniom wartość czytania książek, 

szczególnie psychologicznych. Podczas zajęć uczniowie poznają, że literatura psychologiczna jest 

idealnym narzędziem do nauki samodoskonalenia oraz nabywania nowych umiejętności, z których 

istnienia nie zdawali sobie do tej pory sprawy. Lekcje będą także okazją do zaprezentowania 

szkolnego księgozbioru.  

 

 

 

 „Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, 

tracąc pamięć, tracą życie.”  

C.K. Norwid 

Pamięć o zmarłych towarzyszy 

ludziom na całym świecie, niezależnie 

od miejsca i czasu, światopoglądu i 

religii, jest tylko różnie wyrażana.  

W Polsce tradycja nawiedzania 

cmentarzy i okazywania modlitewnej 

pamięci o zmarłych znana jest od wieków. Tę tradycję podtrzymują również uczniowie Zespołu 

Szkół Górniczych w Łęcznej. 

W środę 27 października uczniowie klas: 3e, 3ep i 4d podczas lekcji religii wraz z księdzem i 

nauczycielem bibliotekarzem odwiedzili łęczyńską metropolię, gdzie modlili się przy mogiłach 

patriotów walczących za Ojczyznę: przy pomniku Nieznanego Żołnierza Polskiego walczącego na 

frontach II wojny światowej, pomniku Nieznanych Żołnierzy Polskich, którzy polegli na polu chwały 

w 1918 r., pomniku uczestników Powstania Styczniowego 1863-1864, pomniku poświęconego 

27 X 2021 Ojczyzna to ziemia i groby… 



ofiarom zagłady w obozach Katyniu, Miednoje, Bykowni, Charkowie, Kuropatach oraz ofiarom 

katastrofy Smoleńskiej.  

Uczniowie odwiedzili także groby łęczyńskich proboszczów: ks. Wacława Krasuskiego, kapelana 

Narodowych Sił Zbrojnych, uhonorowanego tytułem Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna oraz 

księży Wrześniewskich. Ks. Bolesław Wrześniewski w 1858 r. wraz z Ludwikiem Grabowskim, 

dziedzicem majątku Podzamcze zainicjowali powołanie straży ogniowej w Łęcznej. Uczniowie szkoły 

górniczej modlili się i zapalili znicze także na grobach pierwszych górników, którzy zginęli tragicznie 

przy budowie kopalni: Ernesta Jegora i Mariana Jandy.  

Niech spoczywają w pokoju. 

 

 

 

Co roku na przełomie listopada i grudnia odbywa 

się zbiórka monet pod nazwą Góra Grosza. Co 

roku też uczniowie ZSG w Łęcznej włączają się do 

niej przekazując na szczytny cel swoje drobniaki. 

Grosz do grosza i w efekcie udaje się uzbierać 

całkiem pokaźną Górę Grosza. 

Julia i Oliwia z Samorządu Uczniowskiego dbają o to, 

by pieniądze systematycznie lądowały w puszkach. Nie tylko młodzież hojnie sypie groszem, również 

nauczyciele wspierają akcję, której celem jest pomoc dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej. 

Akcję Góra Grosza od lat prowadzi Towarzystwo Nasz Dom, które pomaga dzieciom wychowującym 

się poza swoją rodziną. Towarzystwo przeznacza zebrane pieniądze także na tworzenie programów, 

które pozwolą dzieciom wrócić do domu, a także tworzenie takich miejsc, które będą w miarę swoich 

możliwości zbliżone do domu rodzinnego dziecka. 

Dziękujemy wszystkim za okazanie serca potrzebującym. 

 

 

11 listopada to wyjątkowa data w historii Polski. 

Tego dnia w 1918 roku, po 123 latach niewoli, 

Polska odzyskała upragnioną niepodległość. 

 Uroczystości związane z Narodowym Świętem 

Niepodległości organizowane są na terenie całego 

kraju. W tym roku będą miały szczególną wymowę 

ze względu na narastające napięcie na polsko 

białoruskiej granicy. 

W ZSG w Łęcznej młodzież wzięła udział w lekcji patriotycznej, podczas której wykonywała biało-

czerwone chorągiewki, obejrzała film Instytutu Pamięci Narodowej: Gra o Niepodległość, a także 

wzięła udział w instalacji patriotycznej: W barwach biało-czerwonych. 

Łęczyńskie obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpocznie o godzinie 11.30 Msza Święta w 

intencji Ojczyzny w kościele św. Barbary w Łęcznej. Następnie nastąpi poświęcenie tablic 

pamiątkowych przy krzyżu morowym w Łęcznej oraz złożenie przez delegacje kwiatów i zniczy na 

Placu Powstań Narodowych w Łęcznej.  

 

8 XI 2021 Uzbieramy Górę Grosza 

9 XI 2021 Święto wszystkich Polaków 

 

 

http://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/xxii-edycja/
http://towarzystwonaszdom.pl/


 

 

Uczniowie kl. 3e w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości uczcili pamięć bohaterów 

walczących o wolność Polski i w barwach biało-czerwonych odwiedzili ich mogiły i pomniki. 

Na łęczyńskim cmentarzu zatknęli biało-czerwone flagi składając hołd tym, którzy oddali życie w 

obronie Ojczyzny. Od nich uczą się czym jest patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny. 

W roku 2021 mija 200 lat od urodzenia Cypriana Kamila Norwida. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 

uznaniu jego zasług dla polskiej sztuki i polskiej kultury ustanowił rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila 

Norwida. Jak głosi uchwała, „w swojej twórczości Cyprian Kamil Norwid odwoływał się do 

narodowej i europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem oraz krytykiem różnych 

przejawów życia społecznego i politycznego. Patriotyzm podnosił do rangi najwyższej wartości”. „Na 

zawsze weszły do zbiorowej świadomości Norwidowe frazy, takie jak: +Ojczyzna to wielki, zbiorowy 

obowiązek+” 

 

 

Delegacja ZSG w Łęcznej wzięła udział w 

powiatowych obchodach 103. rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości. 

Uroczystości rozpoczęły się  Mszą św. w kościele św. 

Barbary w Łęcznej, następnie uczestnicy przeszli pod 

odnowiony pandemiczny krzyż pomnik, który został 

poświęcony wraz z ufundowanymi przez powiat, miasto, 

parafię i lubelski IPN tablicami. Pod pomnikiem na 

Placu Powstań Narodowych złożone zostały wiązanki i 

wieńce. 

 

 

Doposażenie pracowni odnawialnych źródeł energii, 

sfinansowane przez Bogdankę, spółkę wspierającą 

zrównoważony rozwój Lubelszczyzny. 

Już niedługo uczniowie kształcący się w zawodzie technik 

urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą mogli 

korzystać z nowopowstałej pracowni. 

10 XI 2021 „Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek” 

11 XI 2021 Narodowe Święto Niepodległości 

19 XI 2021 Pracownia odnawialnych źródeł energii w ZSG 



Wyposażenie zostało zakupione dzięki wsparciu finansowemu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. 

Otrzymana przez szkołę darowizna pozwoliła na sfinansowanie stanowiska dydaktyczno-

egzaminacyjnego oraz specjalistycznego sprzętu.  

 

 

Anna Gregorowicz z klasy 1emo, kształcąca się w zwodzie 

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

znalazła się w gronie nagrodzonych w III Powiatowym 

Konkursie „Mam prawo do…”. 

W Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka Powiatowa 

Biblioteka Publiczna w Łęcznej oraz Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Łęcznej ogłosiły wyniki konkursu.  

Prace oceniało jury w składzie: 

Aneta Resztak-Fedurek – artysta malarz, 

Paulina Kondraciuk – fotograf, 

Magdalena Pastuszak-Puchalska – bibliotekarz. 

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie zaprojektować okładkę książki pt. „Mam prawo do… 

Przewodnik po prawach dziecka”.  

Konkurs odbył się pod Honorowym Patronatem Krzysztofa Niewiadomskiego – Starosty 

Łęczyńskiego oraz przy wsparciu finansowym Powiatu Łęczyńskiego. 

 

 
 

Od 22 do 24 listopada 2021 r. uczniowie klas 

czwartych mają okazję uczestniczyć w próbnych 

egzaminach maturalnych z języka polskiego, 

matematyki oraz języka angielskiego. 

Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem to akcja, w 

ramach której przeprowadzany jest  próbny egzamin 

maturalny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce. Pozwala ona na sprawdzenie wiedzy i 

przygotowanie uczniów do realiów prawdziwego egzaminu dojrzałości. 

 

 

W czwartek w warsztatach Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej młodzież z klas 

czwartych stanęła do walki o puchar prezesa 

RG „Bogdanka” Sp. z o.o. Młodych, zdolnych i 

odważnych powitał prezes Marcin Kuryło, 

życząc jak najlepszych wyników. 

Konkurencje trwały pięć godzin i oceniała je 

Komisja Olimpiady złożona z przedstawicieli RG 

„Bogdanka” Sp. z o.o.: Anna Kowalczyk Główny 

specjalista ds. kadr, Mariusz Szyszka Nadsztygar 

Górniczy, Łukasz Świderski Starszy Inspektor ds. 

BHP oraz Kamil Dobosz Starszy Inspektor ds. BHP. 

22 XI 2021 Sezon matur próbnych 

25 XI 2021 II Olimpiada Górnicza o Puchar Prezesa RG Bogdanka 

20 XI 2021 Wygrana naszej uczennicy 



Do konkurencji przystąpiły dwie czteroosobowe drużyny uczniów z klas czwartych. Drużyna „Chojeś 

team” w składzie: Paweł Bawolski, Mateusz Chojecki, Mateusz Szkutnik, Dariusz Tkacz. Opiekun - 

kierownik praktycznej nauki zawodu Grzegorz Mazur. Drużyna „K3 dzior” w składzie: Michał 

Dobrzyński, Hubert Głos, Kacper Lewandowski, Dominik Proniuk. Opiekunem drużyny był Andrzej 

Pytka, nauczyciel praktycznej nauki zawodu. 

Olimpiada składała się z dwunastu konkurencji, podzielonych na blok teoretyczny i praktyczny. W 

każdym z bloków oprócz wiedzy istotny był czas rozwiązania zadań. 

Część teoretyczna obejmowała quiz dotyczący wiedzy z zakresu technicznej eksploatacji złóż, maszyn 

i urządzeń górniczych, bezpiecznej i higienicznej pracy, zagrożeń występujących w górnictwie oraz 

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz konkurencję opartą na zasadach zbliżonych do gry 

planszowej Taboo. 

W części praktycznej uczniowie m.in.: przygotowywali się do pracy pod ziemią – ubierając się w 

kompletny strój roboczy, wymieniali podkład torowy, wymieniali łuk ociosowy z kształtownika V36, 

Wymieniali stojak cierny typu Valent, udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej. 

25 listopada w Olimpiadzie wzięli udział uczniowie ZSG w Łęcznej, natomiast 26 listopada uczniowie 

Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim. 

Nagrodą dla zwycięzcy – Szkoły, której drużyna zajęła I miejsce jest Karta Podarunkowa do 

zrealizowania w jednej z sieci handlowych oraz nagrody rzeczowe dla uczniów z drużyn, które zajęły 

I, II oraz III miejsce w ogólnej klasyfikacji Olimpiady. 

Celem Olimpiady Górniczej jest: rozwijanie zainteresowań młodzieży tematyką górnictwa, 

podnoszenie poziomu nauczania oraz stwarzanie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów, 

upowszechnianie nowoczesnej wiedzy górniczej, wyłanianie najbardziej utalentowanej młodzieży, 

rozwijanie zdrowego współzawodnictwa, zasad fair play oraz pracy w zespole. 

 

 

Miło nam przedstawić wyniki XI edycji Konkursu 

Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach Górniczych.  

Konkurs odbywa się pod patronatem: Arcybiskupa 

Metropolity Lubelskiego, Parafii św. Barbary w Łęcznej, 

Starosty Łęczyńskiego oraz Lubelskiego Węgla 

„Bogdanka” S.A. Konkurs adresowany jest do uczniów 

szkół podstawowych Powiatu Łęczyńskiego i 

Archidiecezji Lubelskiej. Jego celem jest propagowanie 

wiedzy na temat św. Barbary, patronki górniczego stanu 

oraz wiedzy o tradycjach górniczych. 

Zwycięzcy w kategorii Praca Plastyczna 

Klasy I-III 

I miejsce – Mikołaj Głodek, kl. 3A, Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Żelechowie 

II miejsce – Martyna Piszczek, kl. 2B, Szkoła Podstawowa w Żmudzi 

III miejsce – Hanna Kukuszka, kl. 1D, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej 

Wyróżnienia 

Zuzanna Kanadys, kl. 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łuszczowie 

Filip Kozak, kl. 2B, Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Końskich 

Adela Rachoń, kl. 1, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Kraśniku 

1 XII 2021 Wyniki konkursu 



Julia Źrubek, kl. 2, Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andresena w Jawidzu 

Klasy IV-VI 

I miejsce –  Aleksander Słowikowski, kl. 5B, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w 

Milejowie 

II miejsce – Julia Nastaj, kl. 5, Szkoła Podstawowa w Ludwinie 

III miejsce – Mikołaj Mróz, kl. 5B, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej 

Wyróżnienia 

Matylda Jakubczak, kl. 5, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Kraśniku 

Paweł Karaś, kl. 5, Szkoła Podstawowa w Ludwinie 

Piotr Kopania, kl. 4, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zofiówce 

Lena Pawłowska, kl. 6, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie 

Nagroda specjalna dla podopiecznych ORW w Łęcznej 

Bartosz Dragan – l. 9 

Sebastian Maleszyk – l. 15 

Wiktoria Wójcik – l. 18 

Weronika Tutaj – l. 20 

Zwycięzcy w kategorii Prezentacja Multimedialna 

Klasy VII-VIII 

I miejsce – Krzysztof Kopania, kl. 7, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zofiówce 

II miejsce – Maja Jakielaszek, kl. 7B, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej 

III miejsce – Szymon Łukasik, kl. 7B, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej 

Niestety również w tym roku ze względów epidemiologicznych nie będzie uroczystej gali 

barbórkowej, podczas której dotychczas wręczaliśmy nagrody. Odbiór nagród będziemy ustalać 

indywidualnie z poszczególnymi szkołami. 

 

 

 

Delegacja młodzieży wraz z dyrekcją Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej z racji zbliżającej się Barbórki złożyła prezesom LW 

Bogdanka S.A. życzenia górniczego szczęścia, pomyślności i opieki 

górniczej Patronki św. Barbary.  

Życzenia otrzymali również przewodniczący kopalnianych związków 

zawodowych. Wszystkim Górnikom w dniu ich święta życzymy 

bezpiecznej pracy, ile zjazdów tyle wyjazdów! 

Szczęść Boże wszystkim Górnikom oraz ich Rodzinom! 

 

 

2 XII 2021 

 

Szczęść Boże Górniczej Braci! 
 

5 XII 2021 Modlitwa w intencji Górniczej Braci 



W sobotę 4 grudnia dyrekcja, nauczyciele i poczet 

sztandarowy ZSG w Łęcznej wzięli udział w uroczystej 

Mszy św. barbórkowej, sprawowanej w parafii św. 

Barbary w Łęcznej.  

Przez pośrednictwo Patronki Górników zawierzali Bożej 

Opatrzności Górników, ich Rodziny oraz Lubelski Węgiel 

Bogdanka S.A. 

 

 

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

klimat gościł także na lekcjach, zwłaszcza, że tego dnia osoby w czapeczce mikołajowej były 

zwolnione z odpytywania. Warto więc było choć na jeden dzień zostać Mikołajem! 

Takie chwile trzeba uwieczniać, dlatego uczniowie ubrani w mikołajowe czapeczki, a niektórzy 

nawet w kompletne mikołajowe stroje stanęli wraz z dyrekcją do wspólnego zdjęcia! Szkoda, że 6 

grudnia jest tylko raz w roku… 

 

 

 

Nagrody przyznane zwycięzcom XI Konkursu 

Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach 

Górniczych można było odebrać w szkole w 

godz. 8.00 - 13.00. 

Odbiór nagród uzgadniamy był indywidualnie z 

opiekunami nagrodzonych dzieci. Niektóre zostały 

przesłane do szkół, w których uczą się laureaci. 

Wszystkim gratulujemy! 

 

 

 Zaprzyjaźniony z naszą szkołą górnik, inżynier elektryk,  były sztygar, obecnie pisarz, Pan 

Stanisław Luchowski, uhonorowany został przez Ministra Kultury Srebrnym Medalem 

„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 

6 XII 2021 Mikołajki 

9 XII 2021 Nagrody dla zwycięzców konkursu o św. Barbarze 

10 XII 2021. Autor „Wybraliśmy Bogdankę” uhonorowany Gloria Artis! 

 

https://www.zsg-leczna.pl/autor-wybralismy-bogdanke-uhonorowany-gloria-artis/


Medal nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, 

działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Gratulujemy tego 

zaszczytnego wyróżnienia! 

Przypomnijmy, że Pan Stanisław Luchowski pracę zawodową rozpoczął w Lubelskim Zagłębiu 

Węglowym przy budowie Kopalni „Bogdanka”. W 2006 r. już po przejściu na emeryturę powstała 

najważniejsza dla mieszkańców naszego regionu powieść, reportaż literacki „Wybraliśmy Bogdankę”. 

29 listopada 2006 r. wydarzeniem w szkole było spotkanie autorskie z Panem Stanisławem 

Luchowskim, a książka o powstawaniu Bogdanki była jednym z pierwszych zakupów do biblioteki 

szkolnej w nowopowstałym w 2005 r. Technikum Górniczym w Łęcznej. Potem były kolejne 

spotkania: 5 grudnia 2012 r. i 28 października 2019 r. młodzież miała okazję poznać kolejne książki 

Stanisława Luchowskiego dotyczące tematyki górniczej. Pisarz gościł w szkole także 3 grudnia 2019 

r. na szkolnej uroczystości barbórkowej. Z racji Barbórki dedykował szkole swoje górnicze wiersze. 

„Wybraliśmy Bogdankę” 

– Książka ta powstawała na bazie własnych wspomnień, jak i relacji naocznych świadków. 

Pojawiające się w niej nazwiska, z wyjątkiem niektórych, są autentyczne. Także daty są zbliżone do 

faktycznych. Założyłem, że celem tej książki ma być ocalenie w pamięci faktów zaistniałych od 

początku budowy Kopalni Bogdanka, czyli od 1975 roku. (…) Nie sposób w detalach opisać 

wszystkie zdarzenia zaistniałe w czasie budowy pierwszej kopalni w lubelskim Zagłębiu Węglowym. 

Jest ich mnóstwo, a pamięć jest ułomna i upływający czas zatarł po nich ślad – napisał autor, 

Stanisław Luchowski 

Od 2008 roku jest członkiem Związku Literatów Polskich. Pisarz obecnie mieszka w Bydgoszczy. 

Twórczość 

Jest autorem piętnastu książek i dwóch tomików wierszy, dotychczas ukazały się: „Przywrócony 

życiu” (2005), „Wybraliśmy Bogdankę” (2006), „Bohaterowie Halemby” (2008), „Po drugiej stronie 

dnia” (2008), „Ostatni zjazd” (2009), „Piórem po miedzi” (2011), „Okruchy dnia” (2011),  „Gorzki 

smak miodu” (2013), „Między Bogdanką a Śląskiem” (2013), „Białe górnictwo” (2014), „W cieniu 

tężni Ciechocinka” (2014), „INVENTUS z indeksem w tle” (2015), „Piórem po Hucie Miedzi 

„Głogów” (2015),  „Moja Rudna i nie tylko…” ps. Jerzy Wiesław Jarmużek (2017), „Przywrócony 

życiu po raz drugi” (2017), „Górnicza pamięć” (2019), „Piórem po KGHM” (2021). 

Odznaczenia 

2006 – postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej został odznaczony Złotym Krzyżem 

Zasługi za książkę ,,Wybraliśmy Bogdankę” 

2009 – Otrzymał Odznakę honorową Zasłużony dla KWK Halemba-Wirek – za książki ,,Bohaterowie 

Halemby” i ,,Ostatni zjazd” 

2012 – Za całokształt twórczości na rzecz górnictwa, Ministerstwo Gospodarki nadało mu stopień 

górniczy: Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego. 

http://stanislawluchowski.pl/


2013 – Minister Kultury przyznał mu roczne stypendium za twórczość literacką. 

2019 – Podczas Barbórki otrzymał z rąk Prezesa LW „Bogdanka” S.A. Odznakę honorową przyznaną 

przez Ministra Aktywów Państwowych „Zasłużony dla Górnictwa RP”.  

2021 – Uhonorowany przez Ministra Kultury Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 

 

 

Nagrody specjalne dla podopiecznych Ośrodka Rewalidacyjno-

Wychowawczego w Łęcznej odebrał dzisiaj ich wychowawca. 

Wszystkim uczestnikom XI Konkursu Wiedzy o Świętej Barbarze i 

Tradycjach Górniczych gratulujemy, dziękujemy również 

wychowawcom za zaangażowanie podopiecznych. 

 

 

 
 

 Nagrodę za zdobycie I miejsca w kategorii praca 

plastyczna, w grupie wiekowej klasy 4-6 odebrał dzisiaj 

Aleksander Słowikowski, uczeń Szkoły Podstawowej im. 

Stanisława Konarskiego w Milejowie. 

Jedną z nagród ufundowanych przez LW "Bogdanka S.A. 

była wykonana w węglu statuetka św. Barbary! Jak 

dowiedzieliśmy się od taty chłopca, statuetka św. Barbary 

stoi już w ich domu, przed kilku laty zdobyła ją siostra 

chłopca. Podkreślić trzeba, że Aleksander rok temu zdobył 

II miejsce w naszym konkursie. Gratulujemy!  

Fundatorami nagród są: LW „Bogdanka” S.A., Starostwo Powiatowe, Parafia św. Barbary w Łęcznej. 

 

 

 

Czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia wiąże się 

tradycją wykonywania ozdób choinkowych, dbamy o nią 

również w naszej szkole. 

Uczniowie kl. 3ep podczas jednej z lekcji bibliotecznych 

przygotowali łańcuch z kolorowych kartoników, który 

przyozdobił szkolną choinkę. 

Udekorowana choinka jest jednym z piękniejszych symboli 

Bożego Narodzenia. Zielone drzewko symbolizuje drzewo 

życia, które rosło w Raju. Stąd tradycja nakazywała stroić 

choinkę 24 grudnia w Wigilię Bożego Narodzenia, w dniu Adama i Ewy. Wypędzeni z raju Adam i 

Ewa symbolizują ludzkość, która oczekuje powrotu do pierwotnej jedności z Bogiem. Dokonuje się on 

dzięki Jezusowi, który jest nowym „świętym drzewem życia”. 

Dawniej choinki zdobiono ciasteczkami, piernikami, orzechami, „rajskimi jabłuszkami”, a także 

własnoręcznie wykonanymi w czasie adwentu ozdobami z bibuły, kolorowych papierów, piórek, 

wydmuszek, słomy i kłosów zbóż. Z czasem ozdoby choinkowe zmieniły się, ale zwyczaj 

dekorowania choinki pozostał. 
 

13 XII 2021 Nagrody dla podopiecznych ORW w Łęcznej 

14 XII 2021 
Zdobywca I miejsca otrzymał  

statuetkę św. Barbary 

16 XII 2021 Coraz bliżej święta! 



 

 

 

Tuż przed świętami zwycięzcy szkolnego konkursu „Quiz Wiedzy o 

Książce i Bibliotece” odebrali swoje dyplomy i nagrody.  

W konkursie wzięli udział uczniowie niemal wszystkich klas ZSG w 

Łęcznej. Najlepsi okazali się dwaj uczniowie z klasy 1emo oraz uczeń z 

klasy 4m. Quiz miał formę testu wyboru, oprócz łatwych pytań typu 

„Książka to…”, „Narodowe Czytanie to…” czy „Kto rozpowszechnił 

sztukę drukowania?”, były też trudniejsze pytania jak np. „Reprint to…”, 

„Exlibris oznacza…”, „Największa starożytna biblioteka to znajduje się 

w…”. Oczywiście wszyscy wiedzieli, że najbardziej znaną na świecie 

świąteczną lekturą jest „Opowieść wigilijna” Charlesa Dickensa.  

Gratulujemy osobom nagrodzonym! 

I miejsce – Kacper Barczak, kl. 1emo 

II miejsce – Miłosz Chyła, kl. 1emo 

III miejsce – Dawid Hanc, kl. 4m 

Nagrody ufundowała Rada Rodziców, a także prywatni sponsorzy. 

Mamy nadzieję, że zarówno lektura książki jak i gra towarzyska „Jenga” pozwolą miło spędzić czas 

podczas rodzinnych, świątecznych spotkań. 

 

 

 

17 grudnia to już ostatni dzień w szkole, 

kiedy wszyscy uczniowie mogli się spotkać.  

Od poniedziałku przechodzą na zdalne 

nauczanie, a do szkoły powrócą 10 stycznia. W 

związku z tą sytuacją już w tym tygodniu klasy 

ze swymi wychowawcami organizowali 

klasowe Wigilie. Podczas godzin 

wychowawczych słuchali kolęd i składali sobie 

najlepsze świąteczne życzenia. 

 

 
 

W listopadzie nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w 

ogólnopolską akcję zbierania funduszy na pomoc dzieciom 

wychowującym się poza własną rodziną. 

Samorząd Uczniowski systematycznie przechodził z puszką do klas, 

by każdy uczeń mógł wrzucić swoje drobniaki na ten szczytny cel. 

Uczniowie ofiarowując ten przysłowiowy jeden grosz, umożliwili 

organizatorom realizację wielkiego przedsięwzięcia na rzecz dzieci 

w trudnej sytuacji życiowej. 

17 XII 2021 Święta z nagrodami! 

17 XII 2021 Klasowe Wigilie 

20 XII 2021 Góra Grosza 



Niedawno Wasze grosze zostały policzone i przesłane do organizatorów! 

Uzbieraliśmy: 505 monet po 1 gr, 150 – po 2 gr, 70 – po 5 gr oraz 173 monet po 10 gr, 203 – po 20 gr 

i 55 po 50 gr. Razem daje to 96 zł 50 gr. Wyobraźmy sobie, że kiedy nasze grosze połączą się z 

innymi zebranymi w szkołach w całej Polsce to powstanie naprawdę ogromna Góra Grosza! 

Dziękujemy wszystkim za okazanie serca potrzebującym. 

 

 

 Dziękujemy wszystkim uczniom i pracownikom ZSG, 

którzy wsparli potrzebujące zwierzęta objęte opieką 

przez Stowarzyszenie MILEJ(ów) DLA ZWIERZĄT. 

Akcję na terenie szkoły zainicjował Samorząd 

Uczniowski. Zbiórka trwała od początku listopada. 

W poniedziałek 20 grudnia dary w postaci karmy suchej i 

mokrej zostały dostarczone do siedziby stowarzyszenia. 

Mamy nadzieję, że nie będzie to ostatnie tego typu 

działanie. Zwierzęta potrzebują naszej pomocy, ich los nie może być nam obojętny. 

Stowarzyszenie MILEJ(ów) DLA ZWIERZĄT działa na terenie małej, wiejskiej gminy, w której do 

tej pory nikt nie interesował się losem porzuconych zwierząt – nieraz żyjących w tragicznych 

warunkach. Z inicjatywy kilku osób dobrego serca powstało Stowarzyszenie. Utrzymuje się ono 

wyłącznie z dobrowolnych datków, bez których nie są w stanie pomagać potrzebującym zwierzętom. 

 

 

21 grudnia w siedzibie LW „Bogdanka” 

S.A. zwycięzcy w II Olimpiadzie Górniczej 

o Puchar Prezesa RG Bogdanka odebrali 

puchary i nagrody. W olimpiadzie wzięli 

udział uczniowie z Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej oraz z Zespołu Szkół 

w Ostrowie Lubelskim. 

Drużyny: Chojeś Team i  K3 dzior z klasy 4A 

zajęli w olimpiadzie III i IV miejsce. Puchary i 

nagrody z rąk prezesa Marcina Kuryło odebrał Dariusz Tkacz, przedstawiciel klasy 4A. 

Olimpiada składała się z dwunastu konkurencji, podzielonych na blok teoretyczny i praktyczny. Jej 

celem było m.in.: upowszechnianie nowoczesnej wiedzy górniczej, podnoszenie poziomu nauczania, 

stwarzanie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów, wyłanianie najbardziej utalentowanej 

młodzieży, rozwijanie zdrowego współzawodnictwa, zasad fair play oraz pracy w zespole.  

 

 

Mędrcy ze Wschodu przeszli przez Łęczną. Tradycji stało się zadość. 

Trzej Mędrcy ze Wschodu przeszli przez miasto i odwiedzili trzy 

łęczyńskie parafie, gdzie złożyli hołd Dzieciątku Jezus. Jeden z nich, 

Adam Matej to nauczyciel wychowania fizycznego w ZSG w Łęcznej. 

20 XII 2021 Prezenty dla piesków zawiezione! 

21 XII 2021 Nagrody RG Bogdanka zostały rozdane! 

6 I 2022 Nasz nauczyciel jednym z Trzech Króli 



 

 

 

Mimo, że niewolnictwo oficjalnie zniesiono w XIX w. to 

wciąż mamy do czynienia z różnymi formami wyzysku 

drugiego człowieka.  

Uczniowie kl. 1emo, 3gm, 3ep i 4d, uczestniczyli w tym 

tygodniu w zajęciach uwrażliwiających na problem 

niewolniczej pracy. 

Proceder handlu ludźmi w naszych czasach przybrał nowe 

formy takiej jak: przymusowa i niewolnicza praca, praca za długi, handel kobietami i dziećmi, 

niewolnicza praca w gospodarstwach, wymuszona prostytucja także dziecięca, niewolnictwo 

seksualne i inne. Współczesne niewolnictwo jest przestępstwem dlatego osoby pokrzywdzone 

powinny dochodzić swoich praw. 

Zajęcia profilaktyczne miały na celu uświadomienie młodym ludziom zagrożeń współczesnego świata. 

Młodzież dowiedziała się jakie są formy współczesnego niewolnictwa, jak najczęściej werbowane są 

ofiary oraz jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo wyjeżdżając do pracy za granicę. Poznała również 

przydatne kontakty do wykorzystania w sytuacji zagrożenia. 

Obejrzeli także film szkoleniowy przygotowany przez organizacje zajmujące się zwalczaniem 

współczesnego niewolnictwa i pomocą ludziom poszkodowanym.. 

 

 

 

W pomoc dla Ukrainy włącza się cała Polska, także 

uczniowie z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej nie 

pozostali obojętni na los swoich wschodnich sąsiadów.  

Po powrocie z ferii zimowych uczniowie natychmiast włączyli 

się w zbiórkę pomocową dla uchodźców z Ukrainy. W dniach 

1-4 marca przynosili do szkoły produkty spożywcze, 

chemiczne, zabawki dla dzieci, środki opatrunkowe i wiele 

innych.  

Szkolną akcję zorganizował Samorząd Uczniowski wraz z 

opiekunką, nauczycielką j. angielskiego, Martą Sochan. 

Wszystkie dary zostały przekazane do punktu zbiórki w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. 

Dziękujemy za Wasze wielkie serca.  

 

 

Niech ten radosny dzień 

Na zawsze Wasze troski odsunie w cień 

I niech się śmieje do Was świat, 

Blaskiem szczęśliwych długich lat! 

W imieniu męskiej społeczności szkolnej, wszystkim 

Paniom z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 

26 I 2022 To może przytrafić się każdemu 

4 III 2022 Razem wspieramy Ukrainę 

 

8 III 2022 
Dzień Kobiet  



składamy serdeczne życzenia: dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, uśmiechu oraz 

spełnienia najskrytszych marzeń! 

Samorząd Uczniowski nie tylko złożył życzenia, ale także obdarował Panie i dziewczęta pięknymi 

kwiatami. W tym roku kwiaty Paniom wręczały także samorządy klasowe. 

Z racji święta Pań Samorząd Uczniowski przygotował specjalną scenkę z życzeniami, która została 

sfilmowana i umieszczona jako pierwsza wiadomość na założonym przez uczniów szkolnym koncie 

Tik Tok. 

8 III 2021 

 

Łęczna gości wiele rodzin, które schroniły się tutaj przed wojną. 

Pomocy uchodźcom udzielają pewnie wszyscy mieszkańcy 

miasta i powiatu, włączyli się w nią także uczniowie ZSG. 

W Łęcznej na noclegi dla uchodźców przystosowana została Hala 

zapaśnicza GKS Górnik Łęczna MMA (ponad 40 osób), uchodźcy 

przyjęci zostali także w Środowiskowym Domu Samopomocy w 

Łęcznej (10 osób), w Centrum Kultury w Łęcznej (15 osób), a także 

w wielu domach prywatnych.  

W celu organizacji pomocy uchodźcom powstała na FB Grupa „Pomoc dla Ukrainy – Łęczna”. Nasza 

szkoła postanowiła włączyć się w tę pomoc. Oprócz zbiórki produktów spożywczych, chemicznych i 

innych, prowadzonej zaraz po feriach, uczniowie postanowili wesprzeć rodziny zakwaterowane w 

Centrum Kultury w Łęcznej. Dołączyliśmy do grupy "Kolacje CK".  

Nasza pomoc to sfinansowanie i przygotowanie kolacji w dniu 18 marca dla mieszkających w 

Centrum Kultury 15 osób: 5 mam, 9 dzieci w wieku 3-9 lat i jednego siedemnastolatka. Samorząd 

Uczniowski w dniach 9 i 11 marca przeprowadził zbiórkę pieniężną w klasach, akcję wsparli też 

nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni. Łącznie zebraliśmy 304 zł i 37 gr.  

Potrzeby osób, które musiały opuścić swoje domy i swój kraj, na pewno szybko się nie skończą, 

dlatego nasza zbiórka będzie trwała dalej w bibliotece. Można w dowolnym czasie, w godzinach pracy 

biblioteki, przynieść pieniądze i wrzucić je do wystawionej puszki. 

Dziękujemy wszystkim za okazane serce dla osób w potrzebie.  

 

W środę w Sali im. J. Samsonowicza odbyło się 

spotkanie dla uczniów klas czwartych z prof. dr. hab. 

inż. Tadeuszem Siwcem z lubelskiego Uniwersytetu 

Przyrodniczego. 

Pan profesor zapoznał uczniów z ofertą edukacyjną 

Wydziału Inżynierii Produkcji. Najwięcej uwagi 

poświęcił innowacyjnemu i przyszłościowemu 

kierunkowi, jakim jest INŻYNIRIA ŚRODOWISKA. 

 

 
 

Przygotowujemy kolację dla uchodźców z Ukrainy 

16 III 2022 Warto studiować na lubelskim Uniwersytecie Przyrodniczym 

18 III 2022 Goście z Ukrainy dziękują za kolację 

11 III 2022 



W piątek nasi goście z Ukrainy zjedli kolację ufundowaną dzięki 

zbiórce przeprowadzonej w ZSG w Łęcznej. Na stole znalazły się 

zapiekanki i naleśniki z serem, czekoladą i bitą śmietaną. Dzieci 

otrzymały też ulubione banany.  

„Kolacja CK” to pomysł na przygotowanie kolacji dla uchodźców z 

Ukrainy, których gościmy w Łęcznej. Według grafiku ustalonego 

przez organizatorów akcji, każdego dnia inna osoba przygotowuje 

posiłek dla 15 osób (w tym 9 dzieci) mieszkających w Centrum 

Kultury.  

W akcję włączył się Samorząd Uczniowski i w dniach 9 i 11 marca 

przeprowadził wśród uczniów i pracowników ZSG zbiórkę 

pieniężną. Zebrano wówczas 304, 37 zł. W międzyczasie udało się 

jeszcze pozyskać 100 zł. Tak więc łącznie dysponowaliśmy kwotą 

404, 37 zł. Niewykorzystana została ponad połowa z zebranych 

pieniędzy, dlatego postanowiliśmy, że przygotujemy im jeszcze 

jedną kolację.  

Goście bardzo dziękują nam za pomoc. Następny posiłek fundujemy 23 maja. 

 

 

16 marca 2022 r. odbyło się spotkanie uczniów klas 

czwartych z przedstawicielem lubelskiego Uniwersytetu 

Przyrodniczego, prof. dr. hab. inż. Tadeuszem Siwcem. 

Pan profesor zapoznał uczniów z ofertą edukacyjną 

Wydziału Inżynierii Produkcji. Najwięcej uwagi poświęcił 

innowacyjnemu i przyszłościowemu kierunkowi, jakim 

jest INŻYNIRIA ŚRODOWISKA. 

Pod tą nazwą kryje się ciekawy i dający ogromne 

możliwości kierunek studiów. W ich trakcie studenci uczą 

się, w jaki sposób projektować infrastruktury wodne, 

sanitarne, gazowe, wentylacji i klimatyzacji. Poznają 

tajniki wykonywania systemów związanych z energetyką, 

ogrzewnictwem i chłodnictwem. 

Inżynieria środowiska to najprężniej rozwijająca się gałąź gospodarki opartej na surowcach 

odnawialnych, nowoczesnych systemach produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zamkniętych 

obiegach technologicznych. 

Absolwenci tego kierunku mają możliwość ubiegania się o uzyskanie uprawnień budowlanych w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, instalacji wentylacyjnych, sieci i instalacji gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Podczas spotkania pan prof. Tadeusz Siwiec podkreślał, że wybierając studia warto zapoznać się nie 

tylko z ofertą dydaktyczną szkoły wyższej, zasadami rekrutacji i programem zajęć, ale też dobrze 

byłoby zobaczyć, jakie dodatkowe możliwości rozwoju daje uczelnia, np. działalność w kołach 

naukowych, wyjazdy zagraniczne, udział w sympozjach itp. 

Studia to czas, w którym rodzą się najfajniejsze pomysły i najciekawsze projekty. Studia to czas, w 

którym rodzą się najtrwalsze przyjaźnie, a nawet największe miłości. Studia powinny być pewnym 

preludium, początkiem do czegoś większego co jedni nazywają karierą, inni pracą, a jeszcze inni 

działalnością zawodową. 

 

2 VIII 2021. Warto studiować 



 

 

W ramach pomocy uchodźcom nauczyciele wychowania fizycznego 

zaprosili dzieci i młodzież z Ukrainy na zajęcia sportowe. Chcieli, 

by dzięki temu mogły one chociaż przez moment zapomnieć o 

tragedii, której stały się uczestnikami.  

Radość i zaangażowanie dzieci w zajęcia sportowe są najlepszym 

dowodem, że tego typu inicjatywy są teraz bardzo potrzebne. 

Pierwsze zajęcia już odbyły się 18 marca. Dwóch chłopców i 3 

dziewczynki bawiły się pod opieką mam i prowadzącego zajęcia Adama 

Mateja. Dzieciom najbardziej podobał się unihokej i siatkówka, chętnie 

uczestniczyły w zabawach koordynacyjno-ruchowych z 

wykorzystaniem piłek sensomotorycznych i innych sprzętów 

sportowych.  

Zajęcia będą się odbywać w każdy piątek w godz. 15-16.30 w sali 

gimnastycznej w ZSG w Łęcznej, przy ul. Bogdanowicza 9.  

 

 

Nowa pracownia OZE 

Dzięki LW „Bogdanka” S.A., spółce wspierającej 

zrównoważony rozwój Lubelszczyzny, w tym roku 

szkolnym w ZSG doposażona została pracownia 

odnawialnych źródeł energii. 

Otrzymana przez szkołę darowizna pozwoliła na 

sfinansowanie stanowiska dydaktyczno-egzaminacyjnego 

oraz zakup specjalistycznego sprzętu. 

Uczniowie w nowej pracowni poznają m.in. budowę i 

zasadę działania panelu fotowoltaicznego oraz sposób jego 

montażu. Mogą za pomocą luksomierza dokonywać 

pomiaru oświetlenia. Pracownia wyposażana jest też w 

wiele innych narzędzi do nauki zawodu. 

Coraz więcej inwestycji związanych z OZE sprawia, że zawód technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej jest zawodem przyszłości. 

 

 

 

 

25 marca 2022 r. uczniowie ZSG w Łęcznej - 

mechanicy i elektrycy - wzięli udział w 

Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników w 

kategorii Młody Mechanik oraz Elektromobilni.   

Pierwszy etap stanowiły eliminacje szkolne, drugi 

zaś półfinały. Mistrzostwa półfinału rozpoczęły się 

25 marca w piątek o godz. 12.00 i odbywały się na 

Platformie edukacyjnej. Wzięły w nim udział trzy 

drużyny: „Miszcze” i „Rzeźnicy Toudiego” w 

kategorii Młody Mechanik i drużyna „ZSG” w 

kategorii Elektromobilni. Opiekunem drużyn 

18 III 2022 Zajęcia sportowe w ZSG dla gości z Ukrainy  

Wiosna 2022. Nowa pracownia OZE 

XI Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników 2022 25 III 2022. 



startujących w mistrzostwach był Grzegorz Mazur, nauczyciel przedmiotów zawodowych. 

Sprawdzian wiadomości przeprowadzony był w postaci testu – zestawu pytań. Finał odbędzie się w 

dniach 7-10 kwietnia w formule stacjonarnej lub online podczas Poznań Motor Show. Dokładna data 

oraz formuła ustalona zostanie do 31 marca 2022 roku. 

2 VIII 2021. 

 

W tym roku Godzina dla Ziemi WWF 

przypada 26 marca o 20:30, kiedy to na 60 

minut w symbolicznym geście troski o planetę 

rzesze ludzi, miast i instytucji wygaszą 

światła pod hasłem „Razem dla planety”. 

Jednego dnia o tej samej godzinie czasu 

lokalnego – w tym roku jest to sobota, 26 marca, 

godzina 20:30 – cały świat symbolicznie gasi 

światło. Ludzie wyłączają je w swoich domach, 

a firmy oraz władze miast wygaszają iluminacje 

charakterystycznych budynków i obiektów.   

Godzina dla Ziemi odbywa się po to, żeby pokazać, że wszyscy powinniśmy żyć w sposób 

przyjazny środowisku i obudzić w sobie szacunek do zasobów naturalnych Ziemi.   

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

Również w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej wyłączyliśmy światło na godzinę. 

Godzina dla Ziemi WWF ma skłonić wszystkich do refleksji nad wagą stojących przed nami 

wyzwań i zmotywować do podjęcia koniecznych działań. 

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej rozumie wagę problemów związanych z nadmierną 

eksploatacją zasobów naturalnych dlatego w jego ofercie kształcenia znajdują się zawody 

związane z odnawialnymi źródłami energii: TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW 

ENERGETYKI ODNAWIALNEJ oraz TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. 

 

 

30 marca 2022 r. uczniowie z 

Zespołu Szkół Górniczych w 

składzie: Kuba Paluch i Michał 

Pietrzela z kl. 3d oraz Paweł 

Orzechowski i Stanisław Korol z 

kl. 3ep wzięli udział w eliminacjach 

Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn 

Wiatrowych w Siedlcach.  

PGE Turniej Maszyn Wiatrowych 

polega na zbudowaniu modelu 

maszyny przetwarzającej energię 

wiatru na energię mechaniczną. Nasi uczniowie swoje konstrukcje wykonali samodzielnie w małych 

dwuosobowych zespołach, przestrzegając wymiarów zamieszczonych regulaminie. Głównym 

zadaniem było zaprojektowanie i wykonanie łopatek wiatraka o średnicy do 500 mm.  

Godzina dla Ziemi 26 III 2022. 

30 III 2022. Próbowali ujarzmić energię wiatru 

 

https://www.wwf.pl/godzina-dla-ziemi-2022


Podczas Turnieju startujące maszyny oceniane w trzech kategoriach: 

– Największa moc 

– Obroty przy obciążonym wale maszyny 

– Moment obrotowy przy zatrzymanym wale 

Testy maszyn dokonywane były za pomocą stanowiska pomiarowego wyposażonego w 

momentomierz tensometryczny i encoder, zapewniających wysoką dokładność otrzymywanych 

wyników.  

Uczniów do podjęcia wyzwania w ogólnopolskim konkursie zachęciła nauczycielka przedmiotów 

elektrycznych Sylwia Osoba. 

 

 

 

20 uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 3 kwietnia br. wyruszyło do Grecji na 

dwutygodniowe praktyki zawodowe. Technicy mechanicy i technicy elektrycy tu zdobywają 

wiedzę pod okiem greckich pracodawców.  

Uczniowie w ciągu tygodnia zdobywają doświadczenie zawodowe u pracodawców, a w wolnym 

czasie uczestniczą w programie kulturowym. Jednym z pierwszych takich punktów był wieczór 

grecki, gdzie mieli okazję wysłuchać pieśni i zobaczyć narodowe tańce, w tym słynną Zorbę. 

Młodzież pozna atrakcje turystyczne regionu, zwiedzi: Zamek Platamonas, Stary Pantaleimon, wąwóz 

Enipeas. Wyprawi się także do wytwórni greckich produktów narodowych tj. oliwy oraz serów feta. 

Większe wyprawy czekają na ich w weekend: pierwsza to całodniowy rejs po Morzu Egejskim, a 

druga to greckie Meteory – jedna z najbardziej malowniczych formacji skalnych na świecie. 

Zakwaterowanie w hotelu w Paralia Panteleimonos, w południowej części słynnej Riwiery 

Olimpijskiej jest atrakcją samą w sobie. Miejscowość położona jest na wzgórzach, przy łagodnie 

schodzącej do morza rozległej plaży. Z okien hotelu roztacza się piękny widok na Morze Egejskie i 

znaną z mitów greckich – górę Olimp – siedzibę bogów. 

Praktyki, w których biorą udział uczniowie kształcący się w zawodach: technik elektryk  i technik 

mechanik, odbywają się w ramach projektu „Kompetencje zawodowe dla gospodarki opartej na 

wiedzy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-080109, realizowanego w ramach Programu Erasmus+  

sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

3 IV 2022. ZSG na praktykach zawodowych w Grecji 
 



Celem ogólnym Projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych: nabycie przez 

uczniów praktycznych umiejętności zawodowych wymaganych na rynku pracy potwierdzonych 

międzynarodowym certyfikatem, zachęcanie uczniów do nauki języków obcych, pobudzenie 

kreatywności, rozwoju osobistego i zwiększenie samodzielności młodych ludzi, podnoszenie 

kompetencji interpersonalnych i świadomości międzykulturowej, zwiększanie atrakcyjności i 

podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły. 

Pierwsze bariery zostały przełamane. Grecy w pracy są świetnymi fachowcami i wspaniałymi, nie 

pozbawionymi poczucia humoru ludźmi, codziennie potwierdza to młodzież, wracając po odbytych 

praktykach. 

Technicy mechanicy podczas praktyk nabywają wiedzę m.in. z zakresu: montażu, naprawy i 

konserwacji maszyn i urządzeń w szczególności pomp, sprężarek, dmuchaw, wentylatorów, 

przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, a także uruchamiania, regulacji i sprawdzania instalacji 

elektrycznej, wykrywania i usuwania przyczyn awarii oraz uszkodzeń. 

Technicy elektrycy uczestniczą w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, w 

naprawach i utrzymaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania 

energią elektryczną. Zajmują się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym. 

Na zakończenie pobytu w Grecji, 14 kwietnia, uczniowie otrzymają międzynarodowe certyfikaty 

potwierdzające odbyte praktyki. 

 

 

13 kwietnia 2022r., w Dniu Pamięci Ofiar 

Zbrodni Katyńskiej w Zespole Szkół Górniczych 

w Łęcznej odbyła się uroczystość zasadzenia 

symbolicznego dębu.  

Tego dnie w całej Polsce zasadzane są liczne dęby 

jako „żywe pomniki” według zasady, że każdy 

posadzony Dąb Pamięci upamiętnia jedno 

nazwisko, czyli konkretną osobę, która została 

zamordowana w Katyniu, Miednoje, Twerze lub 

Charkowie przez NKWD. Zasadzony przez uczniów 

klas 3mg i 3ep dąb upamiętnia porucznika Adama 

Lisieckiego, zamordowanego w Katyniu.  

Ta lekcja patriotyzmu była okazją do 

przypomnienia uczniom mordzie dokonanym na 21 

857 polskich obywatelach – jeńcach wojennych: oficerach Wojska Polskiego, oficerach i podoficerach 

Korpusu Ochrony Pogranicza, Policji Państwowej, Straży Granicznej i Więziennej osadzonych w 

specjalnych obozach jenieckich NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. 

Idea Dębów Pamięci sięga 2008 r. , kiedy w ramach apelu o. Józefa Jońca SChP, prezesa 

Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza realizującego społeczny program „Katyń… 

ocalić od zapomnienia” zaczęto sadzić pomordowanym dęby.  

 

 

21 kwietnia 2022 r. piątka uczniów ZSG w Łęcznej wzięło 

udział w X Ogólnopolskim Konkursie Logicznym 

13 IV 2022. Dęby Pamięci „Katyń… ocalić od zapomnienia” 

21 IV 2022. Filozofuj! 

 



organizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.   

To jeden z najtrudniejszych konkursów, dlatego brawo dla wszystkich za wzięcie udziału w 

potyczkach organizowanych przez wydział filozofii KUL. W konkursie udział wzięli: Zuzanna 

Gregorowicz, Anna Gregorowicz, Filip Ćmiel, Kamil Kuriata i Dammian Spodar.  

Możemy sami sprawdzić, że test do łatwych nie należał, oto przykładowe pytanie:  

„Na pewnej bardzo wyjątkowej wyspie mieszkają rycerze, którzy zawsze mówią prawdę i łotrzy, 

którzy zawsze kłamią. Spotykasz dwóch mieszkańców tej wyspy: Cyryla i Damira. Cyryl mówi: 

„Jestem łotrem lub Damir jest rycerzem”. Kim są Cyryl i Damir? 

a. Obaj są łotrami 

b. Cyryl jest rycerzem, a Damir łotrem 

c. Obaj są rycerzami 

d. Cyryl jest łotrem, a Damir rycerzem.” 

Celem Konkursu jest rozwój sprawności logicznego myślenia u młodzieży. Warto zacząć trenować 

logiczne myślenie jak najwcześniej, aby lepiej radzić sobie z nauką, nie tylko przedmiotów ścisłych, 

ale także humanistycznych czy przyrodniczych, radzić sobie z wpływem emocji, które nieraz 

utrudniają lub uniemożliwiają podejmowanie życiowych decyzji, nie bać się wzięcia 

odpowiedzialności za swoje działania, zaufać sobie niezależnie od okoliczności. Korzyści płynących z 

logicznego myślenia jest bardzo wiele. Trenujmy więc, a w międzyczasie czekamy na wyniki 

konkursowych prac naszej odważnej piątki. 

 

 

25 kwietnia 2022 r., po dwuletniej przerwie 

wywołanej pandemią, w Zespole Szkół 

Górniczych w Łęcznej zorganizowana 

została kolejna akcja krwiodawstwa.  

Pierwsza odbyła się w 2011 r., a jej 

inicjatorem był uczeń, który chciał w ten 

sposób pomóc koledze. Ta szlachetna 

inicjatywa podejmowana była odtąd w 

kolejnych latach.  

Koordynatorem akcji krwiodawstwa był nauczyciel wychowania fizycznego Adam Matej. 

Swoją krwią podzielili się uczniowie i nauczyciele ZSG w Łęcznej oraz ZS im. K.K. Jagiellończyka w 

Łęcznej. W ZSG zarejestrowanych zostało 20 chętnych uczniów, w tej grupie 19 osób to uczniowie, 

którzy po raz pierwszy w życiu zgłosili się do akcji krwiodawstwa. Zakwalifikowało się 10 osób, 

każda z nich oddała po 450 mililitrów krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Lublinie zebrało ok. 5 litrów bezcennego daru.  

Wszystkim dziękujemy za udział w akcji i zachęcamy do regularnego oddawania krwi - bezcennego 

leku, którego nie da się zastąpić żadnym innym. 

 

 

25 IV 2022. Oddając krew ratujemy życie 

 

25 IV 2022. ZSG otworzył drzwi ósmoklasistom 

 



Muzyka, gwar i twórcze zamieszanie panowało dzisiaj 

w szkole, a wszystko to z powodu Dnia Otwartego 

ZSG!   

Szkoła otworzyła swe podwoje dla ósmoklasistów, a 

także ich rodziców. Można ją było odwiedzić w godz. 

11.30 - 16.30. Uczniowie z nauczycielami przedmiotów 

zawodowych przygotowali na 27 kwietnia 2022 r. bogato 

wyposażone stoiska, mające przybliżyć młodzieży 

kierunki nauczania oferowane przez ZSG. Uczniowie dali 

z siebie wszystko, aby interesująco opowiedzieć 

przybyłym o wybranym przez siebie zawodzie. 

Można było porozmawiać z uczniami kształcącymi się w zawodzie technika urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej (OZE), technika elektryka, technika mechanika, technika górnika górnictwa 

podziemnego i technika przeróbki kopalin stałych. Nowym zawodem, który proponowaliśmy 

odwiedzającym był technik ochrony środowiska. 

W pracowniach zawodowych oraz na obiektach sportowych na odwiedzających czekały różne 

atrakcje. Szkolna biblioteka zamieniła się na salę kinową, gdzie wyświetlane były zdjęcia i filmy z 

zagranicznych praktyk zawodowych. A na korytarzu zorganizowany został kącik relaksu prezentujące 

ofertę SCEW. 

Licznie przybywającą tego dnia młodzież, witali i oprowadzali uczniowie naszej szkoły, opowiadając 

przy tym różne ciekawostki z życia ZSG. Można też było dostać specjalnie przygotowaną na ten dzień 

Jednodniówkę. 

 

 

Po dwóch latach utrudnień pandemicznych cała szkoła mogła, jak dawniej, świętować zakończenie 

roku szkolnego dla klas czwartych.  

Wszyscy uczniowie, nauczyciele i przybyli goście: Sekretarz Powiatu pani Wioletta Wachewicz, 

Naczelnik Wydziału Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych pani Dorota Makara, przewodnicząca Rady 

Rodziców pani Ewelina Nadolska, pożegnali młodzież, która w murach Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej zdobywała wiedzę i nawiązywała przyjaźnie.  

Uroczystości szkolne poprzedziła Msza św. sprawowana w intencji maturzystów w parafii św. Barbary 

w Łęcznej przez katechetę ks. Pawła Kotowskiego. 

29 IV 2022. To były piękne chwile 

 

 



 

 

 

Matury w toku, ale my pochwalimy maturzystów za bardzo dobrze zdane egzaminy zawodowe! 

Mamy nadzieję, że matury zdane będą jeszcze lepiej. 

Uczniowie klas czwartych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej w sesji styczeń – luty 2022 r. 

przystępowali do egzaminu z drugiej kwalifikacji zawodowej. Można z dumą powiedzieć, że poszło 

im na medal.  

Klasa 4a – technik górnictwa podziemnego: 

100% uczniów zdało egzamin z kwalifikacji MG.39 – organizacja i prowadzenie eksploatacji 

podziemnej. 

Klasa 4m – technik mechanik: 

100% uczniów zdało egzamin z kwalifikacji MG.44 – organizacja i nadzorowanie procesów produkcji 

maszyn i urządzeń. 

Klasa 4d – technik elektryk: 

78% uczniów zdało egzamin z kwalifikacji EE.26 – eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji 

elektrycznych. 4 osoby, które nie zdały egzaminu już w czerwcu będą mogły przystąpić do 

poprawkowego egzaminu zawodowego. 

Uczniowie szukając zatrudnienia na rynku pracy, będą mogli wylegitymować się wydanym przez 

Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie dyplomem potwierdzającym nabyte kwalifikacje.  

 

 

 

Dwa upalne tygodnie w słonecznej Italii minęły bardzo szybko. W pamięci uczniów zostaną 

wspomnienia ciekawych wycieczek kulturowych, a także te z czasu praktyk zawodowych we 

włoskich firmach. Praktyki uwieńczone zostały wręczeniem każdemu z uczniów Certyfikatu UE, 

poświadczającym nabyte doświadczenie zawodowe. 

Uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 15 maja, po raz trzeci w tym roku szkolnym, 

wyruszyli na praktyki zawodowe u zagranicznych pracodawców. Tym razem były to Włochy i 

Maj  2022. Egzamin zawodowy zdany na medal! 
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miejscowość Cattolica. Pierwsze w tym roku szkolnym praktyki odbywały się w październiku 2021 r., 

do włoskiego Rimini wyruszyło wtedy 40 elektryków i mechaników. W kwietniu br. 20 elektryków i 

mechaników zdobywało doświadczenie zawodowe w Grecji. 

Tym razem młodzież zamieszka w pięknym kurorcie Cattolica. Lokalizacja tego miejsca na wybrzeżu 

adriatyckim  pozwala nie tylko na pracę, ale też wyjątkowy odpoczynek. Łagodne, piaszczyste plaże 

ciągną się przez 40 kilometrów. 

Praktyki zawodowe 

Praktyki odbywały się od poniedziałku do piątku u różnych pracodawców: mechanicy pracowali w 

serwisach naprawy naczep, ciężarówek i tirów. Zapoznali się z zasadami pracy i wybranymi 

regulaminami wewnętrznymi zakładów pracy jak: bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska stosowanej w zakładzie. Zapoznali się z procesem technologicznym remontu napraw 

maszyn i urządzeń mechanicznych, a także z zasadami montażu części i podzespołów maszyn i 

urządzeń mechanicznych. Asystowali przy wykonywaniu przykładowych czynności, wykonywali 

zlecenia serwisowe, zapoznali z rynkiem części zamiennych i oprogramowaniem stosowanym przez 

firmę. 

Elektrycy pracowali głównie w hotelach, pod okiem fachowców. Poznali strukturę organizacyjną i 

asortyment usług, zapoznali się z dokumentacją techniczną w zakresie instalowania, uruchamiania i 

obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych. Pracowali przy instalacji i uruchamianiu aparatów i 

urządzeń niskiego napięcia, poznawali metody lokalizacji i sposoby usuwania drobnych usterek. 

Poznawali sposoby remontu urządzeń energoelektronicznych i maszyn elektrycznych. 

Krótkie wycieczki i długie wyprawy 

W czasie wolnym młodzież korzystała z uroków miejsca i krótkich wycieczek kulturowych m.in.: do 

pobliskiego San Marino, najstarszej republiki świata. Państewko to malowniczo położone jest na 

zboczach góry Titano. Uczniowie zwiedzili też Castello di Montegridolfo, urokliwe miasteczko 

należące do jednego z 63 najpiękniejszych miast Italii. Po drodze mogli zobaczyć prywatny tor 

motocyklowy Valentino Rossi, dziewięciokrotnego mistrza świata. Zwiedzili także słynny kurort w 

Rimini z jej przepiękną starówką, podziwiali liczący 2000 lat Most Augusta. Powiedzenie: „Wszystkie 

drogi prowadzą do Rzymu” miało tu swoje uzasadnienie. W imperium rzymskim powstała ogromna 

sieć dróg, a Most Augusta był fragmentem jednej z nich. Punkt końcowy starożytnej drogi wyznaczał 

Łuk Triumfalny, który też mieli okazję zobaczyć. 

W winnicy Tentuta del Monsignore 

Kultura picia wina we Włoszech ma tysiącletnie korzenie i jest częścią włoskiego dolce vita, 

symbolem narodowym i ich dumą. W pierwszym tygodniu młodzież miała okazję zobaczyć wspaniałą 

winnicę w San Giovanni in Marignano. Posiadłość Tentuta del Monsignore składa się z 82 hektarów 

winnic i 20 hektarów gajów oliwnych i od XIV w. znajduje się w rękach pochodzącej z Florencji 

arystokratycznej rodziny  Bacchini. Posiadłość była też letnią rezydencją prałata z tej rodziny, stąd też 

wywodzi się obecna nazwa winnicy i jej znak firmowy. Młodzież mogła obejrzeć potężne hale z 

kadziami maceracyjnymi, dowiedzieć się jak wygląda proces produkcji wina, jego przechowywania, a 

także zobaczyć proces butelkowania i pakowania. Przed wyjazdem można było także zakupić wybrane 

wina. 

Cmentarz Żołnierzy Polskich w Loreto 

Pozostałe wycieczki to wyprawy weekendowe: jedna do Loreto, gdzie uczniowie odwiedzili Cmentarz 

Żołnierzy Polskich. Pochowani tam zostali żołnierze 2. Korpusu Polskiego, dowodzonego przez gen. 

dyw. Władysława Andersa. Korpus wsławił się zdobyciem Monte Cassino w maju 1944 r. i 

otworzeniem Aliantom drogi na Rzym. Odegrał również główną rolę w wyzwoleniu nadadriatyckiej 

części Włoch – Marche i Emilia Romagna. Pierwszym etapem bitwy o Ankonę była tzw. bitwa 

loretańska. W wyzwolonym mieście polscy żołnierze z uratowali od pożaru, po niemieckim 

bombardowaniu, Bazylikę Loretańską ze Świętym Domkiem. 



Czyn ten sprawił, że zyskali ogromny szacunek i wdzięczność mieszkańców miasta, otrzymali też 

specjalne podziękowanie od Papieża, a dla poległych Polaków niedaleko Bazyliki wytyczono 

specjalny teren na cmentarz. Tam młodzież zmówiła modlitwę za poległych bohaterów. Następnie 

zwiedziła Bazylikę w Loreto, gdzie znajduje się m.in. polska kaplica, a także cenny skarb. Król Jan 

Sobieski w podzięce Matce Bożej z Loreto za zdobyte zwycięstwo pod Wiedniem, jako wotum 

ofiarował najpiękniejszy sztandar turecki oraz namiot wielkiego wezyra Kara Mustafy. Namiot ten po 

okresie wojen napoleońskich został przekształcony na baldachim. Z pozostałej części tkaniny uszyto 

ornat i dwie dalmatyki przechowywane obecnie w zakrystii sanktuarium. 

W Wenecji – najpiękniejszym mieście świata 

W niedzielę młodzież zwiedziła Wenecję, do której dopłynęła po dwugodzinnym rejsie Laguną 

Wenecką. W samym mieście wzięła udział w konkursie z nagrodami, który polegał na wykonaniu jak 

największej ilości  zdjęć z podanej listy zabytków. Była to jednocześnie okazja i doping do ich 

zwiedzenia. Chodziło m.in. o: Plac Świętego Marka, Pałac Dożów, Most Westchnień, Canal Grande, 

Most Rialto, Targowisko Rialto, Murano, Santa Maria della Salute, Dzwonnica św. Marka, Wieża 

Zegarowa, Bazylika San Giorgio Maggiore, kościół Santa Maria dei Miracoli oraz Bazylikę Świętego 

Marka. Pobyt w tętniącej życiem Wenecji był dla nich jednym z najciekawszych wycieczkowych 

punktów. Italia okazała się słoneczna, a pogoda upalna z temperaturami do 29 stopni Celsjusza, co 

jeszcze bardziej uatrakcyjniło pobyt młodzieży. 

Umiejętności zawodowe 

Dzięki temu, że praktyki odbywały się u zagranicznych pracodawców uczniowie mieli okazję nabyć 

praktyczne umiejętności zawodowe wymagane na europejskim rynku pracy, które poświadczone 

zostały międzynarodowym certyfikatem. Wyjazd zagraniczny pozwolił im na rozwój kompetencji 

kluczowych: językowych, kulturowych i społecznych. Zajęcia we Włoszech służyły m.in. pobudzeniu 

kreatywności i rozwoju osobistego, pozwoliły na podniesienie jakości kształcenia, a także rozszerzenie 

sieci partnerstw strategicznych szkoły, w tym zdobycie nowych kontaktów. 

Praktyki odbywały się w ramach Projektu „Kompetencje zawodowe dla gospodarki opartej na 

wiedzy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-080109, realizowanego w ramach Programu Erasmus+  

sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

 

 

O tym, że warto brać udział w praktykach 

zawodowych u zagranicznych pracodawców w 

ramach programu Erasmus +, opowiadali: 

Damian Spodar i Andrzej Kutyma.  

13 maja 2022 r. uczniowie podzielili się ze 

swoimi kolegami doświadczeniem nabytym 

podczas praktyk, realizowanych w ramach 

projektu "Kompetencje zawodowe dla gospodarki 

opartej na wiedzy".  

Atutem tych wyjazdów, jak mówili, była nie tylko praca w zakładach, ale też program kulturowy. 

Opowieściach o niesamowitych miejscach, które zwiedzili poparte były wieloma fotografiami. 

Utrwalone chwile pozostaną w ich pamięci jako ważne doświadczenie kultury, tradycji, zabytków i 

piękna zarówno greckiej jak i włoskiej przyrody. 

Na zakończenie spotkania wicedyrektor ZSG w Łęcznej Ewa Pytka zachęcała młodzież do udziału w 

kolejnych praktykach zagranicznych, które odbędą się we wrześniu 2022. Młodzież wyjedzie wtedy 

do Grecji.  
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14 czerwca ZSG w Łęcznej włączyła się w Ogólnopolskie 

Święto Wolnych Książek. 

  

Uczniowie, najlepsi czytelnicy szkolnej biblioteki, Zuzanna i 

Filip pomogli uwolnić ponad 40 podarowanych na ten cel 

książek. Niektóre trafiły bezpośrednio do rąk mieszkańców 

miasta, inne pozostały na parkowych ławeczkach i jeszcze 

czekają na przechodniów, którzy zechcą po nie sięgnąć.  

Celem święta jest promowanie idei bookcrossingu oraz 

czytelnictwa, a także uwolnienie jak największej ilości 

książek. https://bookcrossing.pl/ 

Wśród uwolnionych przez nas książek znalazły się takiej 

tytuły jak: "Rakiem" Umberto Eco, "Wielki marsz" Stephena 

Kinga, "Listy zza grobu" Remigiusza Mroza, "Wybraliśmy 

Bogdankę" Stanisława Luchowskiego, książki Beaty Pawlikowskiej, "Życie Pi" Yanna Martela, 

"Miasto z mgły" Carlosa Ruiza Zafona, "Pamięć i tożsamość" Jana Pawła II, "Nie przyszedłem 

pana nawracać" ks. Jana Twardowskiego, literatura regionalna, a także "Z książką na końcu 

świata" Jolanty Niwińskiej. 

Ci którzy sięgnęli po książkę, mogą ją przeczytać i podarować następnej osobie, lub po prostu 

zostawić na ławeczce dla następnej, zainteresowanej radością czytania, osoby. 

Ideę Boocrossingu w Polsce rozpropagowała Jolanta Niwińska. Naszej bibliotece Pani Jolanta 

ofiarowała rok temu 20 książek jej autorstwa "Z książką na końcu świata". Część z nich trafiła na 

półki biblioteki i do rąk czytelników, pozostałe na zakończenie roku szkolnego otrzymali 

uczniowie w nagrodę za najlepsze wyniki w nauce. 

 

 

Tegoroczni finaliści X Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego KUL! 

Damian Spodar uczeń kl. 3gm i Anna Gregorowicz, uczennica kl. 1emo 

zostali finalistami konkursu logicznego, który w szkole propaguje 

nauczycielka matematyki Angelika Biesiada. Finał konkursu odbył się na 

KUL 14 czerwca. 

Celem konkursu jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół 

ponadpodstawowych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako o nauce o 

sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego 

rozumowania i uzasadniania twierdzeń. 

 

 

Nadszedł wreszcie wyczekiwany dzień obwieszczający zakończenie roku szkolnego, a z nim 

nagrody za cały rok wytężonej pracy: świadectwa z czerwonym paskiem, dyplomy i nagrody 

rzeczowe! 

14 VI 2022. Dzielimy się radością czytania 
 

22 VI 2022. Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 
 
 

Miłość do matematyki jest zaraźliwa 
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Ten rok szkolny bogaty był w wydarzenia, uczniowie trzykrotnie wyjeżdżali do Włoch i do Grecji na 

zagraniczne praktyki zawodowe w ramach Programu Erasmus + (łącznie 80 uczniów). Dzięki 

wsparciu finansowemu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., spółce wspierającej zrównoważony 

rozwój Lubelszczyzny, doposażona została pracownia odnawialnych źródeł energii. 

Uczniowie brali udział w wielu olimpiadach i konkursach na szczeblu szkolnym, powiatowym, a także 

ogólnopolskim. Uczestniczyli w akcji Góra grosza, Honorowego Krwiodawstwa, wspierali 

Stowarzyszenie MILEJ(ów) DLA ZWIERZĄT. Aktywnie włączyli się w akcję pomocy uchodźcom z 

Ukrainy: organizowali pomoc rzeczową, przygotowali kolację dla rodzin, a nauczyciele w-f 

zorganizowali dla dzieci cykliczne zajęcia sportowe. Włączyli się także w Ogólnopolskie Święto 

Wolnych Książek. 

Dyrektor ZSG, Maria Jarmuł-Snopek zwracając się do młodzieży stwierdziła, że każdy z nich jest 

niepowtarzalnym, wartościowym i wyjątkowym człowiekiem o nieograniczonych możliwościach. 

Życzyła im, by zawsze mieli wiarę w siebie i siłę, by osiągać zamierzone cele. 

Na zakończenie prowadzący uroczystość: Daniel Spodar i Julia Budka ogłosili nową uchwałę, 

zakazującą uczniom przychodzenia do szkoły! Uchwała obowiązuje od dnia następnego do końca 

sierpnia 🙂 

Przy okazji uroczystości zorganizowana została wystawa fotograficzna z ostatniego wyjazdu na 

zagraniczne praktyki zawodowe do Włoch. 

Nagrodzeni uczniowie 

Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem: 

Klasa 1emo 

Anna Gregorowicz (śr. 5,00), 

Klasa 2em 

Paulina Dziadko (5,33), Zuzanna Gregorowicz (5,14), Mateusz Szymański  (5,0) Piotr Olejnik (4,75). 

Klasa 3gm 

Damian Spodar (5,08). 

Klasa 3e 

Marcel Sobiesiak (5,06), Kamil Kuriata (5,00), Łukasz Ciężkowski (5,00), Michał Gryniewicz (4,94), 

Szymon Bernecki (4,80). 

Klasa 3ep 

Paweł Orzechowski (5,05), Julia Budka (4,89), Michał Kowalski (4,80). 

Uczniowie wyróżnieni za dobre wyniki w nauce 

Klasa 1emo 

Mateusz Tiołko (4,72), Kacper Barczak (4,61), Piotr Budka (4,44), Szymon Wasilewski (4,17), Miłosz 

Chyła (4,11), Dominik Skrajnowski (4,05). 

Klasa 3gm 

Kacper Konowałek (4,40), Filip Amrożewski (4,00). 

Klasa 3e 

Radosław Florek (4,56) Mateusz Roczon (4,38), Maciej Hanc (4,19), Jakub Chyrchel (4,00). 

Klasa 3ep 

Bartłomiej Pachulec (4,30), Norbert Bzowski (4,05), Adrian Borowiec (4,00), Dawid Nadolski (4,00). 

Klasa 3mg 

Sebastian Paszkowski (4,11), Kamil Matuszak (4,00) 

Laureaci Konkursu Fotograficznego „Każde zdjęcie ma swoją historię, a niektóre historie mają 

swoje zdjęcia”: 

I miejsce – Paulina Dziadko – 2em, 

II miejsce – Paweł Orzechowski – 3ep, 

III miejsce – Piotr Skoniecki – 3ep. 



Zdobywczyni III miejsca w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Edukacja włączająca i ja”: 

Anna Gregorowicz – kl. 1emo 

Najlepsi czytelnicy: 

Zuzanna Gregorowicz – kl. 2em, 

Filip Amrożewski – kl. 3gm. 

Uczniowie aktywnie działający na rzecz szkoły: 

Wiktor Pastusiak – kl. 2em 

Hubert Rudziński – kl. 2em 

Uczniowie reprezentujący szkołę w poczcie sztandarowym: 

Piotr Olejnik – kl. 2em 

Kornel Szubartowski – kl. 2em 

Szymon Szkuat – kl. 2em 

Wszystkim gratulujemy! 

 

 

Łęczyńskie uroczystości upamiętniające rocznicę 

78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 

rozpoczęły się, tak jak w całej Polsce, dźwiękiem 

syren o Godzinie „W” tj. godz. 17.00. Uroczystość 

prowadził uczeń Zespołu Szkół Górniczych w 

Łęcznej.  

W uroczystości, zorganizowanej na Placu Powstań 

Narodowych, wzięły udział władze powiatu i miasta, 

przedstawiciele szkół i zakładów pracy, kapłani, 

mieszkańcy Łęcznej, poczty sztandarowe w tym 

poczet ZSG. W lokalnych obchodach wziął także 

udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych 

Piotr Patkowski. Wartę honorową przy krzyżu zaciągnęli Żołnierze 24 Batalionu Lekkiej Piechoty 2 

Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

- „Naprzód, do boju żołnierze, Polski Podziemnej! Za broń! Boska potęga nas strzeże, Woła do boju 

Was dzwon. Godzina pomsty wybija, Za zbrodnie, mękę i krew. Do broni! Jezus Maryja! Żołnierski 

woła nas zew.” – Słowa hymnu polski podziemnej dodawały wiary i odwagi wszystkim mieszkańcom 

Warszawy przed 78. laty – przypominał Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski. – Pamięć o 

pokoleniu, które walczyło w Powstaniu to nasz moralny obywatelski obowiązek. Wpajajmy młodemu 

pokoleniu takie wartości jak Ojczyzna, honor, odwaga, waleczność, szacunek, aby już nigdy więcej 

wojna się nie powtórzyła. 

Następnie głos zabrał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Rzecznik Dyscypliny Finansów 

Publicznych Piotr Patkowski, który przypomniał słowa śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego: Przez te 

63 dni, w czasie których trwało powstanie w Warszawie byliśmy całkowicie wolną i suwerenną 

Polską. Od ostatnich pięciu lat przed wybuchem powstania i na następne 40 lat. I sam fakt istnienia 

wolnej Polski przez te 63 dni jest wystarczającą odpowiedzią na pytanie czy było warto. 

Burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski mówił: Dzisiejsza uroczystość to kolejny akt szacunku, 

wdzięczności i patriotycznej powinności wobec bohaterów Powstania Warszawskiego. Dziś wspólnie 

chylimy czoło przed obrońcami Warszawy i cywilnymi ofiarami powstania. Jesteśmy im wdzięczni za 

wolność, za wielki dar, z którego obecnie możemy korzystać. Ta rocznica powinna być również dla 

nas w naszym mieście okazją do refleksji nad tym, jaką lekcję niesie tamten heroiczny czyn. 

Drogowskazem mogą być słowa powstańca generała Ścibora-Rylskiego ps. Motyl: „Bohaterowie 

78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 
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powstania musza przypomnieć podstawowe prawdy, że służba publiczna ma być poświęceniem dla 

wspólnego dobra, że Ojczyzna to rzecz święta, że młode pokolenie jest naszym narodowym skarbem, 

którego nie wolno zmarnować.” Niech kolejna rocznica wybuchu powstania stanie się okazją do apelu 

o przyzwoitość i mądrość. 

Obecni wysłuchali wierszy odczytanych przez pracowników jednostek powiatowych: „Elegia o 

chłopcu polskim” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i „Do powstańca” Sławomira Marczaka-

Oborskiego. 

Modlitwę za bohaterskich obrońców Warszawy i wszystkich, którzy zginęli w obronie Ojczyzny, 

poprowadził ks. Marcin Modrzejewski, wikariusz z parafii św. Barbary w Łęcznej.  

Po zakończonej modlitwie odbył się Apel Poległych, a następnie delegacje złożyły przy krzyżu 

wiązanki i wieńce. 

 

 

 


