
Przemówienie Teresy Baruk Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2  

im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej 

 

 Jubileusz 40-lecia szkoły to bardzo ważne święto w jej życiu. Jest to okazja do 

przywołania najważniejszych wydarzeń z jej historii oraz dorobku. Szkoła powstała jako 

odzew na potrzeby rozwijającego się miasteczka górniczego. Dzisiejszy jubileusz świętują 

razem z nami kolejne pokolenia mieszkańców Łęcznej: nasi uczniowie, ich rodzice, a nasi 

absolwenci, ale też dziadkowie, którzy kiedyś posłali do tej szkoły swoje dzieci, a dziś 

przyprowadzają tu wnuki. Witam obecnych i byłych pracowników szkoły oraz naszych 

uczniów. Witam absolwentów i wszystkich sympatyków szkoły, którzy dziś są z nami. 

       14 września 1981 roku w budynku przy ulicy Szkolnej 3, dziś Szkolnej 53,  rozpoczął 

funkcjonowanie Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej, w którego skład weszła nowopowstała Szkoła 

Podstawowa nr 2 i przeniesione z budynku przy ulicy Piłsudskiego 12 I Liceum 

Ogólnokształcące, którego organizacją zajmował się pan Henryk Korba. Pierwszym 

dyrektorem Zespołu Szkól nr 1 była pani Amalia Kaus, a następnie szkołą kierował pan Jerzy 

Krupiński. Dyrektorem, który najdłużej związał swoje życie z tą szkołą był pan Andrzej 

Grzesiuk. Najpierw jako wicedyrektor, a potem jako dyrektor przez ponad 20 lat zabiegał, aby 

szkoła oferowała uczniom wysoki poziom nauczania i szeroki wachlarz aktywności w ramach 

działań pozalekcyjnych. Z tą szkoła związani są również Pan Leszek Włodarski, dzisiejszy    

Burmistrz Łęcznej i Pan Artur Radko, obecnie kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 

w Łęcznej, którzy również byli dyrektorami szkoły. Dziś mnie przypadł zaszczyt pełnienia 

obowiązków dyrektora szanownej jubilatki.  

     O wysoki poziom funkcjonowania szkoły dbali też kolejni wicedyrektorzy: pani Teresa 

Michalik, pan Andrzej Zachary, Pan Marek Patryn, pani Grażyna Król, pani Halina Trzos, 

pani Elżbieta Czechowska i obecnie pani Maria Bacza, pani Małgorzata Rodziewicz i pani 

Hanna Lipińska-Stopa. 

      Dzieje Zespołu Szkół nr 1 w Łęcznej są bardzo bogate. Szkoła zawsze była dużą 

jednostką  mieszczącą się w kilku budynkach i obfitującą w liczne wydarzenia 

i przedsięwzięcia. To tu przez długie lata swoją działalność rozwijali harcerze, podejmowano 

szereg ekologicznych działań lokalnych i ogólnopolskich, to w tej szkole powstały pierwsze 

w mieście klasy integracyjne, nawiązano współpracę z różnymi krajami w ramach wymiany 

młodzieży, realizowano nowatorskie projekty i zadania oparte na współpracy  

z innymi instytucjami.  

W tych murach w różnym czasie funkcjonowały obok siebie: liceum ogólnokształcące, 

liceum profilowane, liceum zawodowe, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła 

podstawowa. Na początku szkoła mieściła się w dwóch budynkach: przy ulicy Szkolnej 3 

i przy ulicy Staszica 17. Przez pewien czas do Zespołu Szkół nr 1 należał również budynek 

przy ulicy Bogdanowicza 9, w którym ulokowano klasy technikum ekonomicznego 

i informatycznego. W wyniku reorganizacji szkół w gminie Łęczna kolejne szkoły ponadgimn

azjalne były stopniowo wyłączane z zespołu, aż w budynkach przy ulicy Szkolnej 53 

i Staszica 17 zostały tylko klasy Szkoły Podstawowej nr 2 i placówka zaczęła funkcjonować 



jako samodzielna jednostka. Po likwidacji gimnazjów w szeregi Szkoły Podstawowej nr 2 

włączeni zostali uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 1 i od tego momentu do dziś Szkoła 

Podstawowa nr 2 mieści się w trzech budynkach: przy ulicy Szkolnej 53, przy ulicy 

Marszałka Piłsudskiego 12 i przy ulicy Staszica 17. 

      Przez 40 lat istnienia szkoła przeszła wiele zmian, ale dzięki wsparciu Kuratorium 

Oświaty w Lublinie i Gminy Łęczna, zawsze oferowała uczniom możliwość rozwijania się 

i twórcze inicjatywy. Jesteśmy dumni, że szanowna jubilatka wypuszczała spod swych 

skrzydeł kolejne roczniki wspaniałej, zdolnej, pełnej chęci do zdobywania wiedzy młodzieży. 

Uczniów zaangażowanych, gotowych do pięcia się po kolejnych etapach edukacji.  

Zapraszam do obejrzenia przygotowanej przez uczniów wędrówki po kartach historii 

szkoły. 40 lat minęło jak jeden dzień, mówią słowa znanej piosenki. Tak, ten czas minął 

szybko, ale był to czas dobrze wykorzystany. 

      Dziękuję serdecznie byłym pracownikom szkoły i absolwentom, że stworzyli tak piękną 

jej historię. Dziękuję też obecnym pracownikom szkoły  

i uczniom, którzy przez cały rok szkolny realizowali różne działania związane  

z jubileuszem szkoły, dokumentowane na naszej stronie internetowej oraz przygotowali 

dzisiejszą galę. Dziękuję absolwentkom szkoły, a dziś mamom naszych uczniów, pani Oldze 

Kossakowskiej i pani Karolinie Grelik za wspólny udział w uroczystości. Dziękuję rodzicom 

i sponsorom, którzy wsparli nas finansowo w tych działaniach.  

      Z okazji jubileuszu 40-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej 

wszystkim współpracownikom byłym i obecnym, uczniom i ich rodzicom, absolwentom, 

przyjaciołom i dobroczyńcom, w imieniu całej dyrekcji życzę satysfakcji z pracy zawodowej 

i nauki oraz pomyślności w życiu osobistym. 

     Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do obejrzenia na korytarzach I piętra i na 

parterze wystaw okolicznościowych i prezentacji multimedialnej przedstawiającej dzieje 

naszej szkoły.  

      W dniu dzisiejszym w godzinach od 16:00 do 18:00 szkoła będzie otwarta dla wszystkich 

absolwentów i  byłych pracowników szkoły. Mam nadzieję, że wspólne spotkania sprawią 

Państwu wiele radości. 

       Dziękuję za obecność na dzisiejszej uroczystości. 


