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„Lub robić coś,  
Kochaj kogoś,  
Żyj poważnie,  
Nie bądź gałganem” 

 

Tadeusz Kotarbiński 

 

 

  



  



 

  Dyrektorzy   Szkoły 
 

 

 

W latach 1947 -2017 szkołą kierowali: 

 

1947 - 1965 dyrektor Władysław Korżyk 

Funkcję z-cy dyrektora pełnił: 

1964 - 1965 mgr inż. Zbigniew Lipski 

1965 - 1991 dyrektor mgr inż. Zbigniew Lipski 

Funkcję z-cy dyrektora pełnili: 

1972 - 1974 mgr inż. Jerzy Bagrowski 

1974 - 1991 mgr Kazimierz Kowalczyk 

1975 - 1991 mgr inż. Tadeusz Wojtaś 

1991 - 2005 dyrektor mgr inż. Tadeusz Wojtaś 

Funkcję z-cy dyrektora pełnili: 

1991 - 2003 mgr inż. Krzysztof Jóźwik 

1995 - mgr Alfred Kaczmarczyk 

2003 - mgr inż. Grzegorz Kamiński 

2005 - 2012 dyrektor mgr inż. Krystyna Grudniak 

Funkcję z-cy dyrektora pełnili: 

- 2009 mgr Alfred Kaczmarczyk 

2009 - 2012 mgr inż. Marek Ochap 

2012 - dyrektor mgr inż. Marek Ochap 

Funkcję z-cy pełnili: 

2012 - 2014 mgr Grzegorz Kornas 

- mgr inż. Grzegorz Kamiński 

  



 

Niektóre ważne daty z życia szkoły 

 

1947.10.14 W lokalu Szkoły Powszechnej nr 2 (d. Dom Ludowy) w Rykach przy ul. Warszawskiej 

rozpoczęły się zajęcia, które trwały cztery razy w tygodniu w godz. od 16oo do 2010. Naukę pobierało 

45 uczniów w klasie wstępnej i 37 w klasie pierwszej. 

1951.06.15 Gminna Rada Narodowa w Rykach w obecności 23 radnych pod przewodnictwem. 

Mariana Ratyńskiego podjęła uchwałę, mocą której przekazała na rzecz Publicznej Średniej Szkoły 

Zawodowej niewykończony budynek murowany, piętrowy wraz z placem, który pochodził z mienia 

opuszczonego, położony w Rykach przy ul. Żelechowskiej nr 27. 

1951.09.01 W suterynie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w trzech odrestaurowanych 

pomieszczeniach wstawiono 3 stoły ślusarskie z 25 imadłami, 2 wiertarki, piłę ramową i tokarkę. To 

był początek warsztatów szkolnych. 

1952.01.29 GRN przekazała nieodpłatnie budynek przy ul. Żelechowskiej 27 przylegający do już 

istniejącego budynku szkolnego, jako bliźniaczy. 

1957.06.19 Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę o przekazaniu Zasadniczej Szkole Metalowej 

budynku z placem przy ul. Warszawskiej po SP nr 2. 

1957.11.30 Staraniem rodziców i młodzieży na placu przy ul. Warszawskiej (po SP nr 2) postawiono 

parterowy budynek z przeznaczeniem na kuźnię, spawalnię i halę do obróbki mechanicznej. 

1960.05.03 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie wydało lokalizację szczegółową 

Nr 2484/60 Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rykach przy ul. Żytniej nr 6. 

1964.04.08 Szkoła przejęła w użytkowanie dwupiętrowy budynek (o pow. 8442 m2) przeznaczony na 

Internat dla 144 wychowanków oraz stołówkę, kotłownię, świetlicę i 2 mieszkania służbowe dla 

nauczycieli. 

1965 Reprezentacja uczniów ZSZ uczestniczyła w finale centralnym XV Olimpiady WOPiŚW we 

Wrocławiu. 

1965 Internat Szkolny pod kierownictwem Zbigniewa Rafelda rozpoczął cykl wakacyjnych obozów 

i wycieczek rozłożeniem obozu w Uklance na wysokim brzegu jeziora Mokrego. Potem był Goły Rożek 

nad jeziorem Bełdany (1966r.), biwak nad Wieprzem (1967r.), wycieczka do Zakopanego (1968r.), 

spływ kajakowy Wisłą z Sandomierza do Dęblina (1971r.) i ze Stężycy do Modlina „szlakiem 

Broniewskiego” (1972r.), spływ kajakowy z Dorohuczy do Kośmina Wieprzem ok 200 km (1973r.). 

I znowu wycieczka do Poronina i Zakopanego (1974r.), a potem spływ kajakowy z j. Mokrego rzeką 

Krutynią na j. Bełdany, j. Mikołajskie i j. Guzianka Mała (1975r.). Obóz stały nad j. Guzianka Mała 

(1976r.). W roku 1977 też byli nad jeziorami. 

1966.11.14 Inwestor oddał w użytkowanie szkole budynek zajęć teoretycznych z salą gimnastyczną, 

dziesięcioma klasopracowniami, świetlicą i zapleczem administracyjno-socjalnym (o pow. 8884 m2). 

1967.03.16 Pierwszy z cyklu comiesięcznych koncertów zespołów Filharmonii Narodowej 

w Warszawie, zachęcających do słuchania muzyki kameralnej i poważnej. Kontakt z Filharmonią 

utrzymywaliśmy do czerwca 1975 r. 



1967.11.17 Sumptem własnym młodzieży i mgr Stanisława Waligóry zradiofonizowany został 

Internat. 

1968.09.01 Szkoła przejęła od Inwestora budynki: warsztatowy (o pow. 6547 m2) i pomocniczy, 

w których znalazły się pomieszczenia dla zorganizowania hal do obróbki mechanicznej i ręcznej oraz 

kuźnia, spawalnia, KT, rozdzielnia robót, wypożyczalnia narzędzi, pomieszczenia administracyjne, 

higieniczno-sanitarne i magazynowe. 

1968.01.26 Szkoła była gospodarzem spotkania nauczycieli ryckich szkół z v-ce kuratorem O.S.W. mgr 

inż. Marianem Ratyńskim, naczelnikiem S.Z.O.S.W. mgr Janem Pękalą, inspektorem szkolnym PPRN 

Ludwikiem Kuchnio i sekretarzem KP PZPR mgr Jerzym Kocem 

1968.01.27 W obecności Komendanta Szczepu ZHP hcm Henryka Banego i druha Wnuka otwarta 

została Harcówka. Zadaniu patronowali w imieniu szkoły dh Teresa Latoszyńska i dh Stanisław 

Waligóra. 

1968.03.01 W Internacie uroczyście oddano w obecności m.in. przewodniczącego PPRN Jana Kapeli, 

przewodniczącego MRN Ryszarda Celińskiego, b. dyrektora szkoły Władysława Korżyka 

w użytkowanie pomieszczenie dla Rady Internatu. 

1968.04.30 Pierwsze w historii szkoły dopuszczenie do matury 30 abiturientów kl. V Technikum 

Mechanicznego 5-letniego i 28 abiturientów TM 3-letniego (po ZSZ) 

1968.10.05 Inauguracyjne spotkanie w Klubie „Belferek” z bogatą częścią artystyczną w wykonaniu 

nauczycieli m.in. Z. Rafelda, E. Pawlak, S. Waligóry, T. Gałązki, M. Klimka, W. Pardo 

1968.11.23 Uroczystość nadania szkole sztandaru. W imieniu Krajowej Rady wręczał Henryk 

Chlipalski, odbierał dyrektor zespołu mgr inż. Zbigniew Lipski. I uczniowski poczet sztandarowy 

stanowili: Henryk Krydowski, Jan Stępniak i Wiktor Kaim. 

1969.02.14-15 Szkoła gospodarzem konferencji dyrektorów podległych st. wiz. Eugeniuszowi 

Gładyszowi 

1969.04.19 Wystąpiła w szkole z koncertem Orkiestra Włościańska im. Namysłowskiego. 

1969.06.14 Pierwszy z planowanych Turniej Szkół zorganizowany wspólnie z LO w Rykach. 

Zwycięstwo naszych reprezentantów w stosunku 32:27 

1970.03.12 Gościliśmy na spotkaniu z młodzieżą brązowego medalistę Olimpiady w Meksyku 

w podnoszeniu ciężarów Henryka Trębickiego. 23.05. biblioteka szkolna gościła autora książki „Apel 

więźniów Pawiaka” Leona Wanata. 

1970.06.21-23 Pierwsza z cyklicznie organizowanych wycieczek dla najlepszych uczniów trasą Ryki –

Kraków – Wieliczka – Ojców – Oświęcim – Chęciny – Ryki. 

1970.09.17 Złożona m.in. z uczniów TM i ZSZ drużyna „Ryckie Tarpany” pokonała podobny zespół 

z Wilna „Pusynas Alytaus” 3:2. Dało to efekt po zdobyciu „Złotej” a później też „Srebrnej Piłki” przez 

zespół „Altornado” w 1971 r. w postaci wyjazdu drużyny do Czechosłowacji. 

1971 Zakończono budowę magazynu materiałowego dla warsztatów (o pow. 213 m2) i piwnicy na 

płody rolne dla internatu (na ok. 35 t) 

1971 We współpracy z Zarządem Powiatowym ZNP na placu szkoły wybudowano dwa domki 

mieszkalne dla 4 rodzin nauczycielskich (o pow. 225.6 m2) 



1971.02.13 Zabawa karnawałowa dla nauczycieli i pracowników w sali gimnastycznej dla 81 osób, 

kończąca karnawał w którym była jak zwykle „Studniówka” (6.02.) i zabawy klasowe uczniów TM 

i ZSZ. 

1972 Zakończono budowę kortu tenisowego, boiska asfaltowego do piłki ręcznej i siatkówki, 

skocznię, rzutnię i bieżnię. 

1972.01.28 Powstał w szkole pracowniczy zespół muzyczny w składzie: Andrzej Rodak, Henryk 

Antolak, Marian Klimek, Andrzej Lemieszek, Janusz Klimkowicz, Wiesław Pardo, który później szereg 

lat przygrywał na imprezach w szkole. 

1972.07.3-6 Organizowane corocznie wycieczki dla nauczycieli i pracowników cieszą się dużym 

zainteresowaniem. Tym razem trasa wiodła przez Puławy – Sandomierz – Tarnobrzeg – Baranów – 

Rzeszów – Łańcut – Krosno – Sanok – Ustrzyki Dolne – Krasiczyn – Przemyśl – Zamość – Lublin do Ryk. 

Tego roku w/w wypoczywali też na stałym obozie nad jeziorem Guzianka Mała. 

1972.10.17 Pierwszy z cyklu Turniej Piłki Siatkowej o puchar dyrektora TM i ZSZ zorganizowany 

z okazji XXV-lecia szkoły. Startowały oprócz naszego zespoły z LO w Dęblinie i Rykach, TB i SRB 

w Rykach oraz TM i ZSZ w Łukowie. 

1972.11.16 Biblioteka szkolna przeniesiona została do Internatu 

1973.01.26 Dyr. Zbigniew Lipski nadał przez radiowęzeł szkolny 60-ą gawędę o wychowaniu pt. „Rok 

nauki polskiej”. Cały cykl objął 97 audycji nadanych co tydzień od 5.03.1971 do 18.09.1974. Potem 

było 16 tzw. rozmów młodych „Agnieszka i Tomek” nadawanych od 19.02.1975 do 15.12.1975  

1973.04.05 Pierwszy z cyklu Koncertów Prozy i Poezji w wykonaniu artystów scen warszawskich 

organizowanych przez Estradę Warszawską. Koncerty organizowane dla młodzieży przynajmniej raz 

na półrocze cieszyły się dużym zainteresowaniem i były kontynuowane aż po r.1980 

1973.06.16-18 Pierwszy Rajd Rowerowy dla najlepiej pracujących na warsztacie na trasie: Ryki – 

Puławy – Kazimierz Dolny – Kurów – Dęblin – Ryki. Opiekunami byli: kierownik warsztatu Andrzej 

Zach oraz nauczyciele zawodu Jan Koziej, Zenon Jankowski, Sławomir Kucharski. Kolejny w 1974 pod 

opieką Kazimierza Dawidka, Z. Jankowskiego, S. Kucharskiego i Jana Sankowskiego udał się w 

kierunku Kocka, Woli Gułowskiej, Michowa, Nałęczowa, Kazimierza Dolnego, i przez Puławy do Ryk. 

W 1975 r. Rajd ciągnął przez Kozienice, Czarnolas, Sieciechów i Dęblin, a w 1976 r. od 26 do 29.05 

uczestnicy jechali przez Kock, Firlej, Michów i Baranów. Młodzieży towarzyszyli: Janusz Ochap, 

Bogdan Pyt i Stanisław Sobolewski. Ostatni w latach 70-tych rajd rowerowy trasą przez Puławy, 

Kazimierz Dolny, Nałęczów prowadzili Zygmunt Lech, Zygmunt Grzechnik i Ryszard Maśkiewicz. 

1973.12.02 W Telewizyjnym Turnieju Ryki – Milanówek uczestniczyli m.in. dyr. Zbigniew Lipski, kier. 

Internatu Zbigniew Rafeld, nauczycielka języka polskiego Jadwiga Tymczak oraz uczniowie: Jerzy 

Wiśnioch, Sławomir Krupiński, Lucjan Sadurski, Leszek Wachnicki, Roman Olejnik. Wynik: 5045:4854 

dla Ryk usatysfakcjonował ich bardzo. 

1974 Wybudowano pracownię mechanizacji rolnictwa wraz z halą na maszyny rolnicze (o pow. 228 

m2) 

1974.04.9-10 Reprezentacja szkoły w piłce ręcznej grająca w turnieju kwalifikacyjnym do finału 

wojewódzkiego zajęła I miejsce. Kolejne miejsca zajęły reprezentacje Technikum Nukleonicznego 

z Otwocka, LO z Piaseczna, TG z Żelechowa i ZSZ z Grójca. 



1974 Trybuna Mazowiecka” donosiła w artykule „Najlepsze Internaty”, że Najlepszą ocenę… za 

organizację czasu wolnego i nauki własnej i wyżywienia oraz estetykę i higienę pomieszczeń, a także 

za udział młodzieży w pracach na rzecz internatu i środowiska uzyskał Internat TM i ZSZ w Rykach. 

1974 Z okazji przyznania miastu Ryki tytułu V-mistrza Gospodarności Kraju w szkole gościli i oglądali 

m.in. Szkolną Izbę Pamięci Narodowej V-przewodniczący Rady Państwa prof. dr Janusz Groszkowski, 

w towarzystwie Wojewody Warszawskiego mgr Franciszka Teklińskiego. 

1974 Jako jeden z czterech z powiatu ryckiego emerytowany dyrektor Władysław Korżyk został 

umieszczony w Księdze Pamiątkowej Województwa Warszawskiego. 14.10. W. Korżyk został 

wyróżniony też Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

1974.05.30 Internat TM i ZSZ w Rykach we współzawodnictwie ogólnowojewódzkim zajął I miejsce. 

Komisja Konkursowa przyznała mu 225/225 punktów. 

1974.06.05 Szkoła była gospodarzem spotkania dyrektora Departamentu Szkolnictwa Zawodowego 

Ministerstwa Oświaty i Wychowania mgr Jana Karpińskiego z nauczycielami. Dyrektorowi 

towarzyszyli Kurator OSW mgr Czesław Dyja, V-kurator mgr inż. Jerzy Szurmiński i Inspektor Szkolny 

mgr Jan Sikorski. Goście oglądali warsztaty, Internat, Izbę Pamięci, pracownię maszyn rolniczych, 

kroniki szkolne. 

1974.06.19 Odwiedziła szkołę ekipa telewizyjna redakcji „Kronika Warszawy i Mazowsza” i robiła 

zdjęcia w Internacie – był to odzew na notatkę prasową o pierwszym miejscu Internatu we 

współzawodnictwie wojewódzkim. 

1975.04.30 Grupa młodzieży pod opieką mgr Krystyny i Alfreda Kaczmarczyków, którzy specjalizują 

się w prowadzeniu obozów wędrownych wyruszyła tym razem na 4 dni w Beskidy. 

1976.06.05 Stanął pierwszy kamień na „Szkolnej Ścieżce Szlakiem Historii Polski”. 

1976.10.28 W Internacie Szkolnym Kuratorium Lubelskie zorganizowało Konferencję Wojewódzką dla 

Kierowników Internatów. 

1977 Rozbudowano część socjalną budynku warsztatowego przez dobudowanie sanitariatów, pralni 

i kuchni (o pow. 49.2 m2), przykryto dachem skład opału dla warsztatów (o pow.59 m2) i go 

obmurowano, tworząc dział elektryczny (o pow. 23.1 m2). 

1977.04.03 „Głos Nauczycielski” zamieścił artykuł dyr. Zbigniewa Lipskiego pt. „Nasza droga do 

sukcesu”. 

1977.05.04 Szkołę i Szkolną Izbę Pamięci odwiedziła 40-osobowa grupa nauczycieli z woj. lubelskiego 

pod przewodnictwem v-kuratora Feliksa Oleksiejuka. Jak podkreślił Pan Kurator, aby uczyli się 

przedsiębiorczości i inicjatywy w działaniu. 

1977.11.29 Szkolną Izbę Pamięci odwiedzili członkowie Krajowej Komisji do spraw IPN przy Radzie 

Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa oraz Komisji ds. młodzieży przy Zarządzie Głównym ZBOWiD. 

Obecny wśród wymienionych V-Minister Oświaty i Wychowania generał dywizji Zygmunt Huszcza 

wręczył nam Dyplom którym Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki 

i Męczeństwa nadawał ZSZ NR 1 w Rykach Odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za opiekę 

nad miejscami walki i męczeństwa. Odznakę otrzymała opiekunka Izby mgr Zofia Papiewska 

i dyrektor mgr inż. Zbigniew Lipski. 

1977.06.10-11 Warsztat Szkolny współorganizował u siebie Konferencję Wojewódzką Kierowników 

Warsztatów. Funkcję gospodarza pełnił kierownik warsztatu szkolnego Tadeusz Czerniejewski. 



1978.01.15 Konferencję Metodyczną opiekunów bibliotek w rejonie prowadziła wizytator metodyk 

Anna Lisowska. 

1978.01.28 W gabinecie dyrektora ZSZ Nr 1 odbyło się posiedzenie inicjujące powstanie Towarzystwa 

Przyjaciół Ryk. Przewodniczył mu mgr inż. Zbigniew Lipski. Udział w posiedzeniu wzięli: Zbigniew 

Rafeld, Eliza Wójcik dyrektor PDK, mgr Ryszard Makulec nauczyciel LO, mgr Kazimierz Kowalczyk. 

Opracowano statut i program działania. 

1978.05.10 W ramach Tygodnia Książki i Prasy Biblioteka Szkolna i jej opiekunki Halina Lipska 

i Małgorzata Chrul gościli znaną parę pisarzy Czesława (1904-1996) i Alinę (1907-1993) 

Centkiewiczów. Młodzież zgotowała im serdeczne przyjęcie. 

1978.28.06-28.07 W Internacie zorganizowana była Kolonia TPD. 

1978.10.21-28 Młodzież ZSZ nr 1 wyjeżdża codziennie do zbioru owoców do PGR-u w Przytocznie. 

1979.01.15 Konferencja Bibliotekarzy z rejonu Ryki, Sobieszyn, Dęblin, Puławy, Nałęczów. 

Gospodynie szkolnej Biblioteki Halina Lipska i Małgorzata Chrul we współpracy z Władysławem 

Lipskim (kółko fotograficzne) i Krzysztofem Jóźwikiem (budowa maszyn i urządzeń rolniczych) 

przygotowały zajęcia i lekcje koleżeńskie propagujące formy współpracy biblioteki z innymi zajęciami 

szkolnymi. 

1979.01.30 Uczeń Klasy V t w eliminacjach wojewódzkich XXIV Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego otrzymał wyróżnienie i nagrodę pieniężną. 

1980.01.07 Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie, ZNP Oddział ZG w Lublinie i PZU OW 

w Lublinie przyznały ZSZ Nr 1 w Rykach I Miejsce i Dyplom Uznania za udział w Konkursie „Szkoła 

Zawodowa szkołą kultury i bezpieczeństwa. Następstwem tego był kolejny Dyplom od Ministerstwa 

Oświaty I Wychowania, ZG ZNP, Centrali PZU i Redakcji „Szkoły Zawodowej” wręczony na 

Ogólnopolskiej Konferencji w Kielcach 8.01. 

1980.09.17 Pierwsze w historii szkoły Mistrzostwa w Lekkoatletyce. Zorganizowane w 12 

konkurencjach, pozwoliły zanotować rekordy szkoły. 

1981.01.15 Uroczyste wręczenie indeksów pierwszym słuchaczom Policealnej Szkoły Zawodowej, 

które wprowadzono do planu nauczania szkoły. 

1981.11.05 Współpraca szkoły z zespołami Filharmonii Narodowej trwa od lat 60-tych. Tym razem 

w programie były „Pieśni wojskowe i wojenne lat 1914 i 1939-45 

1981.05.14 W Bibliotece Szkolnej odbyło się spotkanie pisarza Ryszarda Jegorowa r. 1924 

z czytelnikami. Bibliotekarki Halina Lipska i Małgorzata Chrul zaprezentowały kilka powieści tego 

autora, a on mówił o warsztacie pisarza. 

1982.01.04 Po przerwie trwającej od 13.12.1981 r. spowodowanej wprowadzeniem na terenie całego 

kraju stanu wojennego, od dziś wznowiono zajęcia szkolne. 

1982.04.21 Pod patronatem IUKNiBO i mgr Mariana Chawryło w warsztacie szkolnym odbyło się 

wspólne posiedzenie Komisji praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych z Ryk, Dęblina, Żelechowa, 

Puław. Lekcję koleżeńską prowadził Sławomir Sęk, oceniali obok wizytatora kierownicy: Tadeusz 

Czerniejewski i Henryk Głodek. 

1983 W organizowanym od lat Konkursie na Najlepszego Ucznia w zawodzie w tym roku w zawodzie 

ślusarz mechanik 1 miejsce na szczeblu wojewódzkim zajął Krzysztof Pawlik. 



1983.05.19-20 W Technikum Kolejowym w Lublinie odbył się Konkurs na Najlepszego Ucznia 

w zawodzie ślusarz mechanik. Zwyciężył Zdunek Mirosław z ZSZ nr 1 w Rykach. 

1983.06.04 W ramach programu „Dni Ryk” zorganizowano wielobój sportowy. Zwyciężyli w nim 

reprezentanci ZSZ nr 1 przed LO i ZSZ nr 2. Zaś 11.06. na zawodach w Lublinie organizowanych przez 

Wojewódzką Federację Sportu w biegu na 5000 m zwyciężył Antoni Tobiasz, a na 800 m - na 

2 miejscu był Ryszard Klimek. 

1983.09.15-19 W Jabłonowcu (d. Życzyn Zdrój) mgr Artur Korżyk prowadził biwak harcerski z grupą 

37 harcerzy. 

1984.01.17 Szkoła gospodarzem Konferencji Wojewódzkiej Kierowników Warsztatów i nauczycieli 

zawodu spawalnictwo. Konferencję prowadzili dr Andrzej Wroński v- dyrektor ODN oraz dr Jan Żak, 

mgr inż. Marian Chawryło, mgr inż. Jan Zegadło, wszyscy z ODN, mgr inż. Tadeusz Sontag i mgr 

Stanisław Żuławski z KOiW. Lekcję koleżeńską prowadził Wiesław Stachurski, a referat programowy 

wygłosił mgr Zygmunt Grzechnik. Uczestniczyło 60 kierowników i nauczycieli. 

1984.03.13 Na spotkaniu z młodzieżą pojawił się trener reprezentacji kraju Antoni Piechniczek 

w towarzystwie redaktora czasopisma „Sport” Grzegorza Stańskiego. 

1984.04.04 Reprezentacja pracowników szkoły w składzie: K. Cegiełka, Z. Grzybowski, W. Kleban, 

Marek Rafeld, Janusz Mierzejewski, W. Gąska, A. Korżyk, J. Kosior, R. Warowny pokonując 5 zespołów 

z miasta wygrała puchar naczelnika miasta i gminy Ryki. 

1984.04.18 Reprezentacja uczniów w składzie: H. Koszyk, J. Radziński, T. Goś, J. Figura, G. Maraszek, 

W. Pawlik, D. Kochanowski, S. Dziedzic, J. Gąska, T. Kurek w półfinale turnieju piłki ręcznej przegrała 

z Puławami 27:31 i wygrała z Lublinem 25:24 

1984.06.26 Na spotkaniu w Ministerstwie O i W laureatów konkursu na pracę pt. „Jak powstaje i jak 

działa w mojej szkole mikrosystem wychowawczy” dyrektor ZSZ Nr 1 mgr inż. Zbigniew Lipski 

otrzymał wyróżnienie. 

1984 Uczniowie Technikum Jan Dziarmaga, Adam Cybulski, Józef Sedlak i Robert Szpyt zostali 

laureatami w konkursie radiowęzłów w woj. Lubelskim za nagranie „Ojczyzna w poezji”. 

1985.11.11 Uczeń kl. IV T Grzegorz Maraszek powołany został do kadry państwowej juniorów w piłce 

ręcznej. 

1985 W Internackim Klubie „Uśmiech Młodych” w spotkaniu z młodzieżą wziął udział Stanisław 

Marusarz b. skoczek narciarski, olimpijczyk. 

1985. I puchar dyrektora ZSZ Nr 1 w piłce ręcznej zdobyła reprezentacja naszej szkoły. W pokonanym 

polu zostały reprezentacje ZSB Puławy, ZSCH Puławy. Najlepszym zawodnikiem turnieju uznano 

Dariusza Kowalskiego z ZSZ Nr 1. 

1986 Zakupiono, zestawiono a następnie obmurowano halę (o pow. 364 m2) z przeznaczeniem na 

magazyny warsztatowe. 

1986 W rejonowych rozgrywkach Turnieju Tenisa Stołowego o puchar przewodniczącego ZG ZSMP 

w grupie rocznik 1970 zwyciężył Sławomir Kuchnio z ZSZ, a w gr. r. 1969 Wiesław Siwek z TM. 

1986.04.23 Szkolny zespół muzyczno-wokalny w składzie: Krzysztof Piątek, Włodzimierz Pawlik, Adam 

Wojtasik, Robert Piotrowski i Sylwester Rukść (z ZSZ nr 2) startując w Turnieju Kulturalnym Szkół 

został zakwalifikowany do przeglądu wojewódzkiego w Kraśniku, gdzie zajął II miejsce. 



1986.05.22 123 DSH Hufca Ryki Szczepu ZSZ Nr 1 na X Manewrach Techniczno-Obronnych 

w Zaklikowie w wieloboju sanitarnym zajęła 1 miejsce, a w letnim trójboju obronnym 2 miejsce oraz 

w wieloboju terenowym 1 miejsce. Reprezentację stanowili: Marek Gajewski, Tomasz Białecki, 

Dariusz Szulik i Mariusz Nastalski. Zaś 28.06 zajęli VI miejsce na X Krajowych Manewrach Techniczno-

Obronnych w Orzyszu. 

1986.06.21 I w historii szkoły zjazd absolwentów TM z lat 1971-1976, których wychowawcą był inż. 

Władysław Lipski. 

1986.10.28-29 W XXXIV Zjeździe Delegatów ZNP uczestniczył dyrektor mgr inż. Zbigniew Lipski 

w grupie 14 delegatów woj. lubelskiego. 

1986.11.08 W lekkoatletycznych Mistrzostwach Dęblina zorganizowanych z okazji 60-lecia Klubu WKS 

„Orlęta” reprezentacja ZSZ Nr 1 w Rykach dziewcząt zajęła 1 miejsce, a chłopców - 2 miejsce. 

1987.01.17 Startujący w eliminacjach rejonowych do Turnieju Tenisa Stołowego o puchar 

przewodniczącego ZG ZSMP Janusz Pastuszko zajął 1 miejsce 

1987.02.24 Obradująca w Warsztatach Szkolnych Konferencja Kierowników Warsztatów pod 

przewodnictwem st. wiz. Jana Arenta zgromadziła z Kuratorium Oświaty i Wychowania V-kuratora 

mgr Zbigniewa Kaznowskiego, naczelnika OKZ mgr Jerzego Obacza i wizytatorów inż. Stanisława 

Kuśmierka, mgr inż. Mariana Chawryło i mgr Andrzeja Liperta. Za organizację odpowiadali kierownicy: 

Tadeusz Czerniejewski i mgr Henryk Głodek oraz mgr Sławomir Sęk, mgr inż. Marek Wróblewski, 

Roman Surmacki, Andrzej Lemieszek. 

1987.10.24 Na uroczystości jubileuszowej 40-lecia powstania szkoły w imieniu wojewody lubelskiego, 

v-wojewoda Bonawentura Zięba udekorował sztandar szkoły Honorową Odznaką „Za zasługi dla 

Lubelszczyzny”. V-kurator O i W Antoni Wawer w imieniu Pani Kurator mgr Marii Berzyńskiej 

przekazał na ręce dyrektora mgr inż. Zbigniewa Lipskiego Akt Nadania ZSZ NR 1 w Rykach imienia 

Władysława Korżyka, byłego dyrektora szkoły w latach 1947-1965. Na placu szkolnym odsłonięto 

pomnik patrona szkoły dłuta Teresy i Tadeusza Zomerów artystów plastyków z Dęblina. Pomnik 

odsłoniła wdowa po Władysławie, Florentyna Korżyk. Pomnik powstał przy współudziale finansowym 

Komitetu Rodzicielskiego, którego przewodniczącą była Halina Surmacka. 

1987 Uczeń Technikum Janusz Pawłowski uczestniczył w finale krajowym Olimpiady Wiedzy 

i Umiejętności Rolniczych. 

1987.12.15 X więc jubileuszowy Turniej Piłki Siatkowej o puchar Dyrektora ZSZ Nr 1 wygrali 

reprezentanci naszej szkoły, pokonując zespoły ZSZ Nr 1 Dęblin, zespół II ZSZ Nr 1 Ryki, ZSZ Nr 2 Ryki 

i LO Ryki. W zawodach wyróżnili się Jacek Piekut i Krzysztof Furtas. Turniej prowadzili mgr Jerzy 

Kosior i mgr Włodzimierz Kleban. 

1988 Uczniowie Technikum Artur Galiński, Marcin Jeżewski, Marek Kamiński i Leszek Michałek po 

wygraniu eliminacji wojewódzkich w Dęblinie startowali w XI Centralnych manewrach Techniczno-

Obronnych w konkurencji motorowerowy tor przeszkód w Opolu i zajęli tam 2 i 4 miejsce. 

1988.01.14 Pierwszy raz w szkole obchodzono „Dzień Patrona”. 

1989 Ewa Łubianka z kl. IIcT uczestniczyła w Finale Krajowym Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji 

rosyjskiej i radzieckiej. 

1990.09 W miesięczniku „Szkoła Zawodowa” Nr 7 Ukazał się artykuł Zbigniewa Lipskiego pt. 

„Szkolnictwo Zawodowe – jakie i kiedy?” 



1991 Nauczyciel przedmiotów zawodowych Stanisław Jagiełło przekonał dyrektora Józefa Wojtasia 

do utworzenia na terenie szkoły Stacji Diagnostycznej, dzięki temu pomysłowi szkoła rok rocznie 

uzyskuje znaczące dochody, dzięki którym wzbogacane było wyposażenie warsztatów szkolnych.  

1992.09.01 dzięki sukcesowi związanemu z uruchomieniem stacji diagnostycznej dyrektor Józef 

Wojtaś namówiony przez Stanisława Jagiełłę otworzył nabór do klasy zasadniczej szkoły zawodowej 

w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Dyrektor był bardzo zdziwiony, że walka o miejsce 

w klasie szkoły zawodowej była większa niż do klas technikum.  

1995.09.01 Dzięki sukcesom w kształceniu zawodowym w kierunku samochodowym otworzono 

nabór do trzyletnie technikum pojazdów samochodowych na podbudowie zasadniczej szkoły 

zawodowej. 

1995 Uczniowie Technikum Jacek Nowaczyk, Paweł Kaim i Piotr Sałaciński uczestniczyli w finale 

centralnym XIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. 

1997.05.30 Z okazji jubileuszu 50-lecia powstania szkoły, odbyły się piękne, bo w niepowtarzalnej 

atmosferze na świeżym powietrzu przy pięknej oprawie obchody półwiecza istnienia szkoły. Święto to 

zostało poprzedzone licznymi remontami, które usprawniły funkcjonowanie szkoły i warsztatów 

szkolnych. Zmodernizowana została także kotłownia szkolna z pieców węglowych na gazowe.  

1998.04.18-20 Na XXII Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych reprezentanci ZSZ Nr 1 

indywidualnie i drużynowo zajęli I miejsca. 

1998 Do szkoły zakupiono zestaw do ćwiczeń fizycznych „Atlas”. 

2000 W zespole rozpoczęto procedurę mierzenia jakości pracy szkoły. 

2000.02.11 Dzięki pomocy Jana Miłosza prywatnego przedsiębiorcy, a wcześniej prezesa Spółdzielni 

Inwalidów w Rykach, gdzie nasze dziewczęta odbywały praktyczną naukę zawodu, z Zakładów 

„Elremet” w Białej Podlaskiej otrzymaliśmy nieodpłatnie dwie maszyny do szycia. To wieloletnia 

praktyka szkoły w pozyskiwaniu nowych stanowisk pracy dla naszych uczennic i uczniów. 

2001.09.27 Spotkanie młodzieży z trenerem reprezentacji Polski w piłce nożnej Jerzym Engelem 

zainicjowane przez Andrzeja Kostyrę redaktora „Super Ekspresu” i jego brata, a nauczyciela w-f. mgr 

Ryszarda Kostyrę. 

2001.11.14 Stypendia Prezesa Rady Ministrów na ten rok otrzymali: Michał Niezgoda, Angelika 

Malinowska i Tomasz Sycha - uczniowie Technikum. 

2002.05.18 Dyrektor Zespołu mgr inż. Józef Tadeusz Wojtaś uczestniczył w gmachu Sejmu RP 

w spotkaniu z v-ministrem rolnictwa Tadeuszem Sławeckim i Haliną Cieślak dyr. d.s. szkolnictwa 

zawodowego w MENiS. 

2002.10.14 Dyrektor mgr inż. Józef Tadeusz Wojtaś na spotkaniu w Lublinie został wyróżniony 

Srebrnym Krzyżem Zasługi i nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 

2003.05.20 Szkoła otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu wyposażenie do pracowni 

komputerowej. 

2004.05.06 W bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z Erykiem Habowskim, młodym twórcą 

z naszego regionu. 

2004.06.06 Z funduszów RR zakupiono do pracowni samochodowej stanowisko diagnostyczne typu 

Motronic ML 4,1 za 15729 zł. 



2005.03.22 W budynku Internatu otwarto pracownię komputerową. 

2005.06.10 Starostwo w Rykach przeprowadziło konkurs na stanowisko dyrektora ZSZ Nr 1 

im. Władysława Korżyka. Nowym dyrektorem Zespołu została mgr inż. Krystyna Grudniak, 

dotychczasowa szefowa oświaty w powiecie ryckim. 

2005.09.01 Po likwidacji Internatu ZSZ Nr 2 w 2003 r. i przejęciu ich wychowanków przez nasz 

internat, teraz dysponuje on 72 miejscami. 

2005.10.12 W Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się podsumowanie 17 edycji Alertu 

Ekologicznego. ZSZ Nr 1 w Rykach w grupie szkół ponadgimnazjalnych zajął 1 miejsce. 

2005.11.22 Rada Pedagogiczna Szkoły w planie rozwoju szkoły na rok 2005/06 zaaprobowała m.in. 

przygotowanie nowego pomieszczenia na szatnię i bibliotekę szkolną w budynku warsztatowym oraz 

remonty pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora. 

2006 W 17 edycji Alertu Ekologicznego ZSZ Nr 1 zajął 1 miejsce w woj. lubelskim. 

2006.03 Biblioteka szkolna po 34 latach funkcjonowania w internacie została wreszcie przeniesiona 

ponownie do budynku szkoły. 

2006.05.22 W ramach wyposażenia CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów 

z przygotowania zawodowego szkoła otrzymała dwa ciągniki, kosiarkę rotacyjną, siewnik zbożowy, 

rozsiewacz nawozowy i dwa pługi obrotowe, a na stację diagnostyczną analizator spalin 

z dymomierzem, diagnoskop, szarpak i stanowisko do pomiaru geometrii kół. Na wyposażenie 

pracowni krawieckiej maszyny szwalnicze, dziurkarkę bieliźniarkę, dziurkarkę odzieżową i guzikarkę. 

Na wyposażenie działu ślusarskiego imadło obrotowe i stół ślusarski. 

2006.09.01 Do internatu wprowadziła się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 

2007.09.01 ZSZ Nr 1 otrzymała status zakładu budżetowego. W nazwie szkoły przywrócono formalnie 

Nr 1. 

2007.10.12 W ramach przygotowań do jubileuszu 60-lecia przebudowano schody wejściowe do 

budynku głównego, uporządkowano m.in. boiska sportowe. Sama uroczystość po wysłuchaniu Mszy 

Św. w miejscowym kościele przebiegała w sali gimnastycznej. Referat historyczny wygłosiła dyrektor 

mgr inż. Krystyna Grudniak. Wśród zaproszonych gości był m.in. poseł na Sejm Jarosław Żaczek, 

lubelski kurator Marek Błaszczak, starosta powiatu Leszek Filipek, burmistrz Ryk Jerzy Gąska, radni 

powiatu i miasta, dyrektorzy sąsiednich szkół i przedsiębiorstw współpracujących. 

2008.09.01 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach posiada stronę 

w Internecie www.mechanikryki.pl, z adresem e-mailowym : zsz@mechanikryki.pl 

2008.11.04 W Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie uroczyście wręczono wyróżnienia „stypendysta 

Prezesa RM”. W gronie wyróżnionych znaleźli się z naszej szkoły: Justyna Walaszek i Andrzej 

Orłowski. 

2009.03.21 Kamil Reda, Tomasz Jędrys, Roman Błachnio pod opieką inż. Leszka Jońskiego 

uczestniczyli w X Olimpiadzie Techniki Samochodowej zorganizowanej przez Politechnikę 

Warszawską. W konkurencji 370 uczestników zakwalifikowali się do półfinałów. 

2011.06 W szkole realizowany był program pn.; „Szkoła przyszłości – nowe możliwości kształcenia 

młodzieży” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego nr umowy 482/POKL.09.02.00-06-104/10-00. Okres realizacji programu: 1 czerwca 2011 



r. do 31 października 2012 r. Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności procesu 

kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, a także zmniejszenie dysproporcji                  

w osiągnięciach edukacyjnych uczniów. W ramach programu przeprowadzono zajęcia dodatkowe i 

wyrównawcze dla uczniów naszej szkoły. Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona na realizację 

powyższego projektu wynosiła w 2012 r.  333 905 zł, a wydatkowano 312 392,43 zł co stanowi 93,56 

% planu rocznego.  

2011.10.20 Tradycyjnie rozgrywane biegi przełajowe gromadzą dużą liczbę uczestników. Po 

zwycięstwach w biegach na szczeblu powiatu i rejonu najlepsi spotykają się w zawodach 

wojewódzkich. Na tych ostatnich w Tomaszowie Lubelskim reprezentacja szkoły w składzie: Artur 

Brudziński, Rafał Matysiak, Mateusz Jaguś, Łukasz Szpadzik, Dominik Masiczak, Tomasz Kamola, 

Adam Szlendak, Michał Imas, Łukasz Stachurski, Dominik Bieszczad, Marek Szpadzik zajęła 5 miejsce 

w województwie. 

2012.03.29 Podpisana została umowa z firmą "Bellsport" na budowę kompleksu boisk w naszej 

szkole. Starosta Stanisław Jagiełło i wicestarosta Tadeusz Oryl powierzyli wykonanie inwestycji 

obejmującej wykonanie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem sportowym 

oraz grodzeniem. 

2012.09.26 Notujemy II etap Honorowego Oddawania Krwi przez uczniów i nauczycieli w nowej 

odsłonie. Honorowe krwiodawstwo w szkole stało się tradycją istniejącą od 2004 roku. 

2012.12.04 Szkoła gościła delegację z miasta Kowla położonego w obwodzie wołyńskim na Ukrainie. 

2013.03.16 Do szkoły wpłynął list intencyjny z Wojskowej Akademii Technicznej od rektora gen. bryg. 

prof. dra hab. Inż. Zygmunta Mielczyka zmierzający do nawiązania bliższych kontaktów pomiędzy 

uczniami i uczelnią. 

2013.09.01 Decyzją Rady Pedagogicznej nasza szkoła – jako pierwsza w Powiecie -przeszła na 

dziennik elektroniczny, wycofując tradycyjne dzienniki papierowe. 

2013.11.08 W szkole odbyła się XX edycja konkursu matematycznego „OLIMPIADA WIEDZY 

ARCHIMEDES. PLUS - Matematyka. Plus”, którego inicjatorem była firma Amermedia Sp. z o.o., 

szkolnym koordynatorem była Jadwiga Mościcka – Wróbel. Opiekunami konkursu były nauczycielki 

matematyki Agnieszka Bilicz i Ewa Kłosowska. Konkurs jest organizowany dla zwiększenia motywacji 

uczniów w poznaniu tajników wiedzy matematycznej. Uczestniczyło w nim 31 uczniów. 

2014.05.23 W nowo otwartym Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Lublinie odbył się Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 

Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W turnieju brało udział 14 zespołów 

reprezentujących szkoły średnie województwa lubelskiego. Powiat Rycki reprezentowali uczniowie 

ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach w składzie: Mariusz Grzelak, Adam Kasperski, Grzegorz 

Pawlak oraz Grzegorz Kornas – opiekun. 

2014.06.19 Z okazji "15-lecia Powiatu Ryckiego" został zorganizowany Młodzieżowy Sejmik 

Samorządowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W obradach sejmiku wziął udział Starosta Rycki 

Stanisław Jagiełło oraz przewodnicząca Rady Powiatu Hanna Czerska-Gąsiewska. Wzięli w nim udział 

reprezentanci naszej szkoły: Ewelina Poleska z kl. 3 et i Dominik Wieczorek z kl. 3 ct wraz 

z opiekunem Samorządu Uczniowskiego Angeliką Kłos. 

2014.06.16 Realizowany był program pn.; „Staż z Korżykiem szansą na dobrą pracę” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr 



umowy 1344/POKL.09.02.00-06-029/13-00. Okres realizacji programu: 16 czerwca 2014 r. do 12 

września 2014 r. Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności procesu kształcenia 

zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1. W ramach programu uczniowie naszej szkoły zostali 

skierowani na staże u pracodawców, za które otrzymali stypendia stażowe.  W ramach projektu 

zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie do pracowni na kwotę                           368 708,80 zł. 

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona na realizację powyższego projektu wynosiła  839 862 zł, 

za zrealizowana 755 753,81 zł, co stanowi 89,98 %. 

 

2014.10.28 W Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk wręczył m.in. 

Mateuszowi Ośko TM i Dawidowi Kryczce dyplomy stypendystów Prezesa Rady Ministrów za 

osiągnięcia w nauce w r. szk. 2013/14 

2014.12.8-12 Polonistki z ZSZ Nr 1 w Rykach (Agnieszka Jaroń, Anita Posim- Kryczka i Anna 

Wesołowska), zorganizowały już trzeci w szkole Tydzień Filmowy. Motto tegorocznych spotkań to: 

”Jak żyć - spytał mnie w liście ktoś, kogo ja zamierzałam spytać o to samo." Film wobec ważnych 

pytań egzystencjalnych 

2015.06.11 Kolejny, już piąty, wieczorek poezji i muzyki przygotowany przez Agnieszkę Jaroń, Annę 

Wesołowską i Ireneusza Przybysza odbył się w sali konferencyjnej internatu dnia 11 czerwca 2015 

roku. Spotkanie było poświęcone osobie i twórczości Agnieszki Osieckiej, zmarłej 18 lat temu poetce 

i dziennikarce. 

2015.11.25 W ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach została zorganizowana II konferencja pod 

hasłem ”Stan środowiska naturalnego w moim powiecie i mojej gminie”, w której udział wzięli m.in.: 

Starosta Powiatu Ryckiego mgr inż. Stanisław Jagiełło i dyrektor ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka 

w Rykach mgr inż. Marek Ochap Uczniowie klasy III ET Ignacy Piszczek i Wojciech Dziubak 

przygotowali prezentację multimedialną w której przedstawili działania szkoły w zakresie ochrony 

środowiska naturalnego. W przygotowaniu konferencji udział brali uczniowie i nauczyciele: Anna 

Marciniak, Beata Kryczka, Przemysław Piskorski i Barbara Okleja. 

2016.01.16 W bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie pod hasłem „Z prądem i pod prąd”. 

Zaproszonym gościem była pani Janina Ostrzyżek, poetka z Dąbi Starej, autorka tomiku poezji 

„Codzienność”. 

2016.04.21 podczas Dnia Dawcy Szpiku w ZSZ Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach zarejestrowanych 

zostało 64 potencjalnych dawców komórek macierzystych, w tym: 34 naszych uczniów, 

10 pracowników i 20 osób z zewnątrz. 

2016.06.10 Grupa uczniów wraz z opiekunami Elżbietą Lipską, Agnieszką Tomaszek-Beczek, Agnieszką 

Bilicz, Agnieszką Jeżo oraz Jarosławem Lipskim, włączyli się w ogólnopolską akcję masowego czytania 

"Jak nie czytam, jak czytam". 

2016.11.16 Uczniowie ZSZ Nr 1 brali udział w wycieczce przyrodniczo - krajoznawczej do 

Kampinoskiego Parku Narodowego, w ramach realizacji projektu edukacyjnego z zakresu ekologii 

organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie. 

2017.03.03 w bibliotece szkolnej odbył się IV Szkolny Konkurs Pięknego Czytania. I miejsce i tytuł 

„Mistrz Pięknego Czytania” zdobyła Kinga Pawelec z kl. IV DT, II miejsce – Damian Kaniewski z kl. III 

DT, III miejsce - Michał Warda z kl. III CT. 



2017.03.12 Weronika Miazga z kl. III fz na XX Mistrzostwach Fryzjerstwa w Lublinie zajęła III miejsce 

w kategorii "Fale". 

2017 03.29 uczennica kl. III fsz Katarzyna Wójcik zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 

Fryzjerskim w kategorii "Boginie Greckie". 

2017.04.27 Uczeń Łukasz Filipek zajął I miejsce w eliminacjach wojewódzkich XL Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: "Młodzież Zapobiega Pożarom" 

2017.04.27 Na sali gimnastycznej odbył finał III Szkolnego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej 

przeprowadzony przez nauczycieli Barbarę Polak i Jarosława Lipskiego. Artyści zaśpiewali utwory 

z repertuaru Jana Pietrzaka, Andrzeja Rosiewicza oraz tradycyjne pieśni patriotyczne - Mazurek 

Dąbrowskiego oraz Pierwszą Brygadę. Komisja konkursowa przyznała miejsca: I - Adam Stoń z kl. III 

CT, II - Mateusz Jankowski z kl. I DT, III - Michał Warda z kl. III CT. Uczniowie otrzymali dyplomy 

i nagrody rzeczowe. 

 

  



 

II rozdział - Wspomnienie o dyrektorze  

Władysławie Korżyku – zapisane 28.09.1984 r. 
 

Moje wspomnienia dotyczące byłego dyrektora Technikum Mechanicznego i Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej w Rykach sięgają początku lat 60 – tych i trwają do dziś. Pracując w Technikum 

i ZSZ w Dęblinie początkowo jako nauczyciel, później zastępca dyrektora, mając trudną sytuację 

mieszkaniową poszukiwałem pracy, która dawała jednocześnie możliwie szybkie rozwiązanie kwestii 

mieszkaniowej. 

W gabinecie ówczesnego dyrektora TM i ZSZ w Dęblinie w obecności powiatowego 

Inspektora Oświaty pani Marii Rodak i kilku innych osób z władz politycznych i administracyjnych 

powiatu poznałem kol. Władysława Korżyka. Oferował mi stanowisko zastępcy w prowadzonej przez 

siebie szkole a w niedalekiej przyszłości stanowisko dyrektora. 

O Władysławie Korżyku słyszałem wcześniej. 

Jego żona Florentyna Korżyk była moją wychowawczynią w Szkole Podstawowej nr 3 

w Dęblinie w latach 1948 - 50 tj. w klasie VI i VII. Okres szkoły średniej i studia skierowały krąg moich 

zainteresowań w inną stronę. Ale rozpoczęcie pracy od 1.09.1959 r. w szkole zawodowej, 

w sąsiedniej w stosunku do Ryk miejscowości spowodowało, że wiedza i zainteresowanie kierowało 

się też do szkoły pokrewnej. Ryki były powiatem. Kontakty z KP PZPR oraz Prezydium Powiatowej 

Rady Narodowej w Rykach pozwalały na kontakt również z ludźmi zatrudnionymi w ZSZ w Rykach. 

Szkoła w Dęblinie umiejscowiona w budynku postawionym tuż po wojnie stała się za ciasna. 

Kopałem z uczniami rowy pod fundamenty budynku warsztatowego. W tym też czasie powstawał 

budynek Internatu szkoły w Rykach. Moje wejście do TM i ZSZ w Rykach zbiegło się przypadkowo 

z przeniesieniem zajęć teoretycznych z dawnych budynków przy ul. Warszawskiej do nowo oddanego 

internatu. 

Dyrektor Korżyk przyjął mnie wyjątkowo serdecznie. Jako zastępca dyrektora spędzałem 

z nim wiele godzin. Mieliśmy przecież wspólny gabinet. Internat mieścił wtedy zajęcia teoretyczne na 

I piętrze, a na drugim były pokoje sypialne. Parter wykorzystywano na część administracyjną 

i socjalną (stołówka, świetlica, szatnie itp.). 

Obserwowałem dyrektora, jego osobowość, stosunek do ludzi, zaangażowanie społeczne, 

zainteresowanie problematyką szkolną szeroko pojętą, budową szkoły, sposobem rozstrzygania 

problemów i sporów wśród pracowników i wśród uczniów, współpracę z rodzicami i przełożonymi. 

Patrzyłem na jego codzienny rozkład dnia, mimochodem na jego stosunek do najbliższych, do 

mienia społecznego, do dóbr znajdujących się pod jego bezpośrednim nadzorem. Zauważałem co 

cenił, czego nie lubił, a czego nie znosił. Wiedliśmy spory, dyskutowaliśmy. Ja przygotowywałem się 

do objęcia stanowiska, które on jeszcze piastował. To było z góry postanowione. Rozstrzygaliśmy 

codzienne problemy szkolne. W kontaktach z innymi dyrektorami szkół zawodowych w czasie narad 

i konferencji dowiadywałem się jaki był stosunek ich właśnie do mojego dyrektora. Rodziła się opinia 

i stosunek koleżeński, choć mogłem być jego synem. Miałem przecież 27 lat, on 60. Szykował się na 

emeryturę. Był po pierwszym zawale. Jego zdrowie nie było dobre. 



Jaki był Władysław Korżyk?. Jak go widzę dzisiaj po latach?. Jakie pozostawił po sobie 

wspomnienie?. Nie będę opisywał sylwetki, choć i ten szczegół może interesować ludzi, którzy go 

kochali, szanowali, którym choć raz dane było spotkać go na swojej drodze. Był średniego wzrostu, 

szczupły, raczej pociągły na twarzy. Z pełną czupryną, mimo 60 lat jeszcze niezupełnie siwą, choć 

mocno szpakowatą. Oczy piwne, ciemne krzaczaste brwi, krótki wąsik. W ubiorze był pedantyczny. 

Nosił ciemne lub bardzo jasne garnitury, od dobrego krawca. Lubił kolor brązowy, buty zawsze 

nienagannie wyczyszczone, krawat, jasna koszula. Na głowie kapelusz. Czapek nie używał.  

Nie znosił niechlujstwa, bylejakości, tuzinkowości, prowizorki i tymczasowości. Z charakteru 

i usposobienia człowiek czynu, nie odkładający niczego na jutro, nie zrażający się drobnymi 

trudnościami, nie ubierający niczego w piękne słówka, nie znoszący pozerstwa, dwulicowości, 

obojętności wobec drugiego człowieka, wobec sprawy społecznie ważnej. Z temperamentu choleryk. 

Prawda – łatwo było wywołać jego gniew, ale przyjaźń, serdeczność, opiekuńczość nie były dla niego 

pojęciami teoretycznymi. Umiał narzucać swoją wolę, przekonywać do czynu, który chciał 

zrealizować. Reagował żywo, silnie, ale umiał też słuchać. Szanował przełożonych, uznawał ich 

zwierzchnictwo i podporządkowywał się ich zarządzeniom. Niekiedy wydawało się nam, że był zbyt 

bojaźliwy a może uległy ludziom z tzw. góry. Dziś sądzę, że wynikało to przede wszystkim z poczucia 

autorytetu, jakim darzył swoich szefów. A poczucie porządku, dyscypliny i ambicja, aby być dobrym, 

dawać dobry przykład, powodowała, że każdy przyjazd lustracyjny, każda wizytacja i kontrola, 

o której wiedział, przyspieszała jego działania i wywoływała charakterystyczny „szumek”, którym 

uzyskiwał poprawę aktywności pracowniczej i społecznej u podległych sobie pracowników. 

Jako szef podległej sobie grupy nauczycieli i pracowników był wymagający i bezpośredni. 

Starał się poznać sytuację rodzinną, społeczną i materialną każdego. Wiedział komu należy pomóc, 

komu wybaczyć np. spóźnienie czy osobisty nietakt, a kogo rozliczyć na gorąco, taktownie ale 

przekonywująco. Dostać się na „dywanik” do dyrektora to było głębokie przeżycie. Człowiek wracał 

oczyszczony, z wypiekami na twarzy. Ale najczęściej czynił uwagi na bieżąco. „…Kolego to trzeba tak… 

Kolego nie róbcie tego więcej… Kolego należy się wam bura za to…” 

Pamiętam jego reakcję w stosunku do nowozatrudnionego nauczyciela, którego spotkał 

kiedyś na ulicy w stanie nietrzeźwym, siedzącego na schodkach. Reagował szybko. „Kolego idźcie do 

domu – jutro przyjdziecie do mnie.” A gdy delikwent przyszedł skruszony nazajutrz do pracy, dyskusja 

była krótka: „Kolego, nauczyciel nie może się upijać, kompromitować swój zawód, szkołę swoim 

wyglądem i postępowaniem. Albo był to ostatni raz, albo jeśli nie macie silnej woli, piszcie podanie 

o zwolnienie z zawodu.” I na drugi dzień ten kolega przyniósł podanie o zwolnienie. 

Kol. Halina Kopeć wspomina swój pierwszy kontakt z dyrektorem. Jego pytanie… „a gdzie 

Koleżanka będzie mieszkać?” – „Jeszcze nie wiem” – odpowiedziała. „To pójdziemy razem poszukać 

mieszkania do wynajęcia…” W Rykach wszyscy go znali. Nie wypadało odmówić dyrektorowi 

Korżykowi, który uczył prawie wszystkich mieszkańców, gdy byli w wieku szkolnym. Mieszkanie 

znalazło się jeszcze tego samego dnia. Nie był to pierwszy i ostatni taki przypadek. To była metoda 

pracy dyrektora. Wiedział, że trzeba szkole nowych nauczycieli, że młody człowiek w nowym 

środowisku czuje się niekiedy zagubiony i bezradny, że trzeba mu podać rękę, pomóc. 

Do pracy w osadzie Ryki w latach pięćdziesiątych czy w początku lat sześćdziesiątych ludzie 

bardzo się nie rwali. Trzeba było wielu odwiedzin, namawiania, perswadowania, by wreszcie 

przekonać „zatwardziałego” rzemieślnika by zechciał przyjść uczyć zawodu młodych adeptów 

ślusarstwa. I przychodzili. Na gorsze warunki finansowe, do „niewyględnych”, rozrzuconych po całym 

mieście budynków. Budynków, które trzeba było samemu lub z pomocą rodziców stawiać lub 



remontować. Było coś w osobowości Władysława Korżyka, co powodowało, że ludzie nie odmawiali. 

Podejmowali tę trudną i wyczerpującą pracę. 

Korżyk znał Ryki jak przysłowiową „własną kieszeń”. Lubił spacerować po pracy. Lubił ruch. 

Miał setki znajomych. Każdemu pierwszy skłaniał głowę, zdejmując nieodłączny kapelusz. Z wieloma 

zatrzymywał się na chwilę, wymieniał kilka zdań. Jednym radził, drugich wypytywał o zdrowie, 

o dzieci, o krewnych, którzy gdzieś w świecie, o plany na jutro i na niedzielę. Decydentów zmuszał do 

działania, do przyspieszenia w załatwianiu spraw. Pytał… „Towarzyszu przewodniczący, ile ta budowa 

będzie się ciągnęła?...dlaczego na tej ulicy tak brudno?...kolego kierowniku wasi uczniowie depczą 

trawniki… tow. sekretarzu problem kultury trzeba rozwiązać natychmiast, to nie może tak być, kol. 

dyrektorze kiedy wasze wyroby trafią na rynek rycki, kol. prezesie tę ekspedientkę w sklepie na ulicy 

X trzeba zmienić, ona nie daje sobie w tej branży rady…” Władysław Korżyk nie przepuścił nikomu. 

Ale nie wynikało to - jak u wielu - z ułomnej chęci poplotkowania. Był gorącym patriotą tego miasta. 

Cieszył się z każdej wyasfaltowanej ulicy, każdego nowo otwartego sklepu, zasadzonej róży, 

uporządkowanego zaułku. 

Przez wiele lat pełnił zaszczytną, ale i trudną funkcję radnego. Nie traktował jej rutynowo. 

Jego uwagi były więc uwagami radnego siedzącego po przysłowiowe uszy w problematyce miasta 

i jego mieszkańców. Ktoś zwierzył się, że nie może załatwić pozwolenia na budowę, ktoś inny 

poszukiwał pracy dla córki, ktoś trzeci przewlekle chorował, oczekiwał pocieszenia, współczucia, rady. 

Kol. W. Korżyk skierował pod odpowiedni adres, szepnął komu trzeba, że to dziewczyna z dobrego 

domu, podpowiedział, który lekarz da zwolnienie ale nie wyleczy, a który serdecznie się pacjentem 

zajmie, skieruje do specjalisty. Sam nie był najlepszego zdrowia. Rozumiał chorego. Ale nie poddawał 

się. Umiał narzucić sobie dietę, twardy reżym określonego postępowania. Ćwiczył wolę. Walczył ze 

słabościami. Nie palił. Alkohol to było coś, co miał w domu dla gości. Częstował kieliszkiem koniaku, 

lubił pogawędzić. To był nic nie znaczący dodatek do konwersacji. Za to szczerze oburzał się 

obserwując postępujący nałóg nikotynizmu, szczególnie u kobiet. Mówił: „koleżanko, taka piękna, jak 

możesz to brać do ust, pomyśl o swoich dzieciach, a co mąż, czy on to aprobuje?” 

Szkoła to była jego pasja. Tysiąc pasji złączonych w jedną. Kronika szkolna, którą pisał przez 

17 lat jest wyjątkowo zwięzła i skromnie wypełniona dokumentami. Ale z jej pierwszych kart można 

przecież się dowiedzieć, że nie uczniowie przyszli pierwsi do niej jak to się dziś dzieje. To kol. 

Władysław objechał Ryki i okolice wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu chętnych do szkoły. Rowerem, bez 

względu na pogodę do każdego domu, gdzie spodziewał się spotkać absolwenta szkoły podstawowej, 

do każdego rzemieślnika branży metalowej, gdzie mogli być uczniowie. Na miejscu żądał okazania 

świadectwa, chwytał je jak swoje i wyznaczał termin, w którym rozpoczną się zajęcia lekcyjne. Tak 

zebrał klasę wstępną i klasę pierwszą. Skompletował zespół nauczycieli dochodzących. Przez pierwsze 

lata był jedynym etatowym nauczycielem Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Rykach. 

Zaczynał w warunkach absolutnego zera i szczerego entuzjazmu dla sprawy. Trzeba przyznać, 

że ludzie wokół rozumieli potrzeby, które on głosił. Poddawali się jego prośbom. Pierwszy kąt, salka 

w Szkole Podstawowej, potem nieustające dążenie do pomnażania dóbr. Walka o samodzielność, 

o rozwój bazy i wyposażenia. 

Ile radości było z pierwszych imadeł, wiertarki, dobudowywanej co roku sali przy 

ul. Kościuszki, później hali z prawdziwego zdarzenia przy ul. Warszawskiej. Ale obronił szkołę. 

Przetrwała. 

Kiedyś wspominał mi…Kolego – jestem dumny – „zawodówka” w Sobolewie została 

rozwiązana a nasza szkoła trwa. Uważał to za osobisty niepodważalny sukces. I była to prawda. 

Pierwotna koncepcja władz oświatowych o tworzeniu szkół zawodowych w każdym nieomal osiedlu 



musiała ulec weryfikacji. Weryfikowało życie. Gdzie zabrakło inicjatywy i wytrwałości u ludzi, pomocy 

u terenowych władz, współpracy rodziców i młodzieży, tam nie zdołano utrzymać ciągłości szkół. 

Szkoła dyrektora Władysława Korżyka przetrwała trudne lata 40–te i 50–te. Dzięki wyjątkowej pasji 

rozbudowywania szkolnictwa zawodowego przez ówczesnego v-ce kuratora okręgu szkolnego 

warszawskiego mgr inż. Mariana Ratyńskiego i wyjątkowego klimatu do chwytania nadarzającej się 

okazji przez ówczesnego przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej w Rykach Jana Kapeli 

powstał projekt jej nowych, z prawdziwego zdarzenia obiektów. Gromadzka Rada Narodowa pod 

przewodnictwem późniejszego nauczyciela tej szkoły Aleksandra Cięciary przydzieliła teren. Dyrektor 

Korżyk załatwił resztę. Dopilnował stadium projektowania, wprowadzenia do planu i rozpoczęcia 

inwestycji. Ile razy jeździł w tej sprawie do Warszawy i Otwocka, ile narad koordynacyjnych musiał 

sam zorganizować, ile próśb, gróźb i perswazji musiał zastosować, by wreszcie przełamać bariery 

stojące przed tą budową. 

Rozumiem to doskonale, bo wszedłem w środku spraw i kontynuowałem to trudne dzieło. 

Zrozumieć mogą to ci, którym przyszło się zmagać w życiu z podobnymi problemami. Podziwiam 

szczerze jego wytrzymałość i upór w prowadzeniu tej budowy. Nie dziwiłem się więc gdy opowiadał: 

„Kolego, bywają chwile, że muszę zamknąć się w gabinecie, położyć na podłodze, by uspokoić serce. 

Inaczej wydaje mi się, że padnę. A tu patrzcie. Nowy budynek internatu, świeża jeszcze farba, a już 

ktoś porysował ścianę, ktoś inny oberwał szyldzik przy zamku, ktoś nabrudził w łazience. Kolego, 

pokazywał – nie umieją korzystać z tych urządzeń. Przecież na wsi nigdzie jeszcze nie ma kranu, 

spłuczki, kanalizacji. Skąd to mają umieć. Trzeba uczyć rzeczy najprostszych. Dla ucznia z pierwszej 

klasy – kultura – to też umiejętność korzystania z łazienki.” Przyznawałem mu rację. Zachęcaliśmy 

wychowawców do szerzenia tej kultury, do wskazywania, że społeczne to znaczy twoje i moje. Nasze. 

Władysław Korżyk był człowiekiem kompromisu. Problemy, które musiał rozwiązywać 

wymagały pozyskiwania do ich rozwiązania ludzi. Nie miał wobec nich tajemnic. Konsultował, radził 

się, rozważał racje. Decyzje wypracowane przez wielu brał na siebie, tak jak brał na siebie to, co inni 

nie dorobili. Wypełniał osobiście braki w dziennikach lekcyjnych, w arkuszach ocen, protokołach. Dziś 

kontrola zarzuciłaby nieprawidłowość. Ale w owych czasach, gdy wielu nauczycielom zawodu łatwiej 

było zrobić zasuwę, wóz konny czy bramę niż napisać rozkład materiału nauczania, takie 

postępowanie trzeba uznać za usprawiedliwione. 

Budżet szkoły nie pozwalał na wiele. Każdy postęp czy to w budowie czy wyposażeniu, 

później też w remontach, trzeba było oprzeć o pracę społeczną ludzi – rodziców, młodzieży, 

nauczycieli i pracowników. Zwozili rodzice kamień, piasek na budowę, lasowali wapno, murowali, 

tynkowali, układali podłogi, malowali wnętrza, okna, ławki. Często te ostatnie malował sam dyrektor 

z nauczycielami, aby przygotować szkołę do nowego roku szkolnego. W tamtych czasach nikogo to 

nie raziło. Powiedziałbym, było normalnym zachowaniem. Cały kraj odbudowywano entuzjazmem i 

codziennym potem ludzi. 

Koszty utrzymania były niższe, potrzeby nie tak jak dzisiaj wyszukane. Ciężary codzienności 

każdy brał na swoje plecy, by chronić słabszych, pokazać że się chce i umie. Władysław Korżyk nie 

wyręczał się innymi. Stawał ze wszystkimi, był jednym z tych, którzy w szeregu przerzucali cegły, 

malowali okna i ławki. Ale on miał więcej do zrobienia. On musiał tych ludzi zjednać do pracy, 

zachęcić i przekonać aby zrezygnowali z kilku tygodni wakacji, z wolnego czasu, przełożyli własne 

obowiązki na później, żeby przyszli i stanęli w szeregu. To, że również sam z wielu rzeczy rezygnował 

było niezauważalne. 

Uczniów traktował jak własne dzieci. Rozumiał, że przychodzili z dalekich wiosek, często bez 

śniadania, a i obiad nie wiadomo czy będą jedli. Organizował codzienne dożywianie w trudnych 



warunkach, ale dla każdego. Nie każdy miał radio, o telewizji dopiero się mówiło. Rozwijał więc życie 

kulturalne. Prowadził chór szkolny, uczył muzyki, tworzył drużyny harcerskie, organizował wycieczki 

i zabawy szkolne. Aż do Dęblina dotarła sprawa jego sporu z nauczycielem wychowania fizycznego, 

który nie wnikał w te kilometry przebytych dróg przez ucznia, który spieszył do szkoły. Wymagał i nic 

go więcej nie obchodziło. Ale gdy uczeń zasłużył, nie było łatwo przejść do codzienności. Wspominał 

ze swojej młodości, stary już przecież w latach 60-ych kol. Tadeusz Gałązka, nasz niezapomniany 

mistrz kowalstwa – pamiętam jak za okropne i trochę złośliwe sfałszowanie nuty dyrektor rzucił we 

mnie smykiem od swoich skrzypiec. Mnie nic się nie stało, ale smyk się połamał. A temperament 

dyrektora zapamiętałem do końca życia. Na lekcji u dyrektora musiał być spokój i zainteresowanie 

tematem. Czystość dźwięku , który jest najwyższym celem każdego muzyka była cechą znacznie 

szerszą u Władysława Korżyka. Czystość uczuć, estetyka, piękno. Zasady: nie kłam, nie używaj słów 

poniżających drugiego człowieka, nie bądź gałganem, dbaj o honor, szanuj rodziców, kobietę traktuj 

jak najpiękniejszy kwiat, podziwiaj, wyręczaj, otaczaj miłością i opieką. Miej cel w życiu, miej swoje 

hobby na wolny czas. 

Władysław Korżyk nie był materialistą. Nie zabiegał o pieniądze, wyjątkowe urządzenie się. 

Gdy zaczynałem budowę domu, gorąco popierał tę decyzję, zachęcał do wytrwania w postanowieniu. 

Wspominał… „Kolego, ja też mogłem kiedyś postawić dom. Miałem pieniądze i możliwości, szkoda że 

tego nie uczyniłem.” Drugiej rzeczy, której żałował, to faktu, że miał tylko jedno dziecko. „Chciałem – 

mówił – żeby żona pięknie wyglądała, nie miała kłopotów. Byłem zbyt zafascynowany 

teraźniejszością, byłem za mało przewidujący. Dziś przyszła starość. Jedyny syn osiedlił się daleko 

w Łodzi. Ja cierpię z powodu tej odległości, cierpię czekając na upragniony telefon, list. Niech to 

będzie dla was przestrogą. Miejcie więcej dzieci, nie pozwalajcie im się w przyszłości zbyt daleko 

oddalać.” 

 

Ciągnął do młodych, chciał wśród nich przebywać. Wśród młodych czuję się młodszy – 

mawiał – mają więcej problemów, szerzej patrzą, lepiej, ostrzej, wyraziściej widzą podziały. Od 

młodych można się nauczyć innego spoglądania na świat. Starzy żyją wspomnieniami i swoimi 

chorobami, to dla mnie za mało, nie znoszę słuchania o czyichś chorobach – mawiał. 

Długotrwałe chorowanie, na szczęście nie obłożne, ale wymagające wyrzeczeń nauczyło go 

praktycznej wiedzy medycznej. Wiedział, jaki lek kiedy zastosować, co leczy a czemu szkodzi. Zanim 

coś nowego wziął, musiał zapoznać się z leksykonem – vademecum. Podejrzewam, że był tu wpływ 

syna – lekarza, który chciał go ochronić przed lekomanią. Człowiek chory ma tendencję do wpadania 

w skrajności, w przesadę. Władysław Korżyk bronił się przed takimi postawami. 

Kochał swoich bliskich. Był bardzo dumny ze swojego syna Janusza. Lubił ze mną wspominać 

czasy jego pobytu w Liceum w Dęblinie. Jestem trochę młodszy od Janusza, ale różnica jest niewielka. 

Gdy on zdawał maturę, ja wkraczałem w progi szkoły p. Wandy Łomotowej. Sport, harcerstwo, 

perypetie ze zdawaniem na studia, losy absolwentów, to były tematy tamtych wspomnień. 

Wyjątkowym szacunkiem i miłością darzył swoją żonę Florentynę. Z boku nie zawsze było to 

dobrze widoczne. Starał się być niezależnym mężczyzną. Może bał się posądzenia o słabość w tym 

względzie? Trudno zgadnąć. Wiem, że był zazdrosny. Bez przesady, ale zauważało to otoczenie, 

między innymi moja mama. A zazdrość jest nieodłączną towarzyszką miłości. Wraz z wiekiem jego 

szacunek dla żony był coraz większy i dojrzalszy. „Kolego – mawiał – ja nie jestem godny swojej żony. 

Byłem złym mężem, dziś to doskonale widzę. Mężczyzna bez kobiety jest niczym. Ona go wspiera, 

chroni, pielęgnuje, pociesza, inspiruje do działania. Dziś to widzę, gdy musi znosić moje humory, moje 



dziwactwa, moją chorobę. Ale kiedyś często bywałem niesprawiedliwy wobec niej. Więcej myślałem 

o sobie. Zapędzony w pracę, zapominałem o domu. To mój niewybaczalny błąd….” 

Miał wielu przyjaciół, bardzo kochał swoją wnuczkę. Często o niej opowiadał. Lubił wpaść 

z krótką wizytą, porozmawiać i maszerować dalej. Zawsze miał ustaloną marszrutę, gdzie, do kogo, 

w jakiej sprawie. Nie naprzykrzał się. Pamiętał o rocznicach, imieninach, ważnych wydarzeniach. Aby 

nie krępować solenizanta wstępował zwykle późnym popołudniem w przeddzień. Miał swoje zasady 

i umiał je przestrzegać. Miał dar umiejętnego formułowania opinii o ludziach. Szybko poznawał 

różnice między głoszonymi zasadami a codziennym postępowaniem. Można postawić taką tezę, że 

znał się na ludziach. Wiedział ile może od każdego człowieka oczekiwać, ile on jest wart jako 

pracownik, kolega, przyjaciel… Przeważnie się nie mylił. Z drobnych uwag, grymasów twarzy, 

wyrażonych głośno poglądów, spostrzeżeń, budował swoją opinię, która potwierdzała się w życiu. 

Podziwiałem wielokrotnie trafność tych opinii, uczyłem się od niego pozostając ciągle 

w przekonaniu o nieosiągalności wzoru, który miałem obok siebie. Jego zainteresowanie problemami 

szkoły nie ustawało w dniu przejścia na emeryturę. Żył nimi dalej, codziennie. Przeżywał goręcej niż 

kiedyś swoje własne. Przychodził do szkoły pogwarzyć chwilę w czasie przerwy z nauczycielami, do 

kierownika warsztatów, internatu, do pań w sekretariacie i księgowości, do dyrektorów. 

Wcześniej niż ja sam wiedział, że przygotowywana jest jakaś kontrola lub wizytacja. Radził jak 

prościej i efektywniej rozwiązywać niektóre problemy, pocieszał gdy widział smutek lub 

zdenerwowanie na naszych twarzach. Uczestniczył we wszystkich ważnych wydarzeniach z życia 

szkoły. W uroczystościach rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, w egzaminach dojrzałości. 

Pozostawał do końca członkiem szkolnej POP. Przychodził na studniówki i imprezy związkowe, które 

w przeszłości często organizowaliśmy. Dość szybko wracał do domu, unikał szumu fanfar, głośnej 

muzyki i zbyt wzruszających słów. 

Uroczystość wręczenia szkole sztandaru, XXV i XXX-lecia szkoły – spodziewał się, że w swoich 

wystąpieniach będę wymieniał jego osobę. Wolał uniknąć zbytnich wzruszeń, serce było coraz 

słabsze. Przeszedł drugi zawał. Ale nawet wtedy przesyłał drżącą ręką wypisane życzenia, prosił 

o szczegółowe opowiadanie jak wszystko poszło. Gdy choroba stawała się coraz uciążliwsza, jedyny 

spacer, który mógł odbyć wiódł w stronę szkoły. 

Może ktoś postawić pytanie, dlaczego popieram wniosek o nadanie szkole imienia 

Władysława Korżyka? Krótko odpowiedziałbym tak. Bo jestem o tym głęboko przekonany. Każdy 

człowiek buduje sobie swoim życiem pomnik w pamięci ludzkiej. Tylko, że tworzywa używają 

niejednakowego. Dlatego pomnik z lodu nie przetrwa roku, pomnik ze szkła pęka i rozsypuje się pod 

wpływem nieostrożnego z nim obchodzenia. Pomnik z piaskowca wietrzeje i zniekształca się 

a pomniki z granitu trwają długo ale są zimne i nieprzystępne. 

Władysław Korżyk kochał szkołę, zawód nauczycielski, młodzież. Poświęcił i podporządkował 

tej miłości całe swoje życie. Czytając monografie i życiorysy wielkich tego świata, trudno znaleźć 

wśród nich ideał. Byli jak wszyscy zwykli ludzie, ułomni i mylący się. Czasami mieli więcej talentu, 

czasami potrafili się znaleźć w sytuacji i wykorzystać ją do końca. W swojej pogoni za wielkością, za 

popularnością, za rozległością oddziaływań stawiamy pomniki ludziom z ostatniego szczebla drabiny 

społecznej. Jest to też słuszne. Ale przecież na dozgonne wspomnienie i pamięć zasługują również ci, 

którzy nie dorobili się głośnego nazwiska. 

Jest w Warszawie pomnik nieznanego żołnierza i pomnik wieszcza narodu, jest pomnik czynu 

i pomniki walki. Gdzieś na zapleczu placu im. Gabriela Narutowicza przed skromnym budynkiem 

Instytutu Radiologicznego stoi pomnik Marii Skłodowskiej – Curie. Ryki z Warszawą trudno 



porównywać, nie te proporcje, a przecież tu też żyją i umierają ludzie o pięknych sercach, wielkich 

charakterach. Ludzie, którzy skalą swoich zainteresowań, oddziaływań, osobistego przykładu, dzieła, 

które pozostawili po sobie, godni są pamięci pokoleń – mieszkańców tego miasta i ziemi. 

Pisałem niedawno większy materiał zatytułowany „Ryki w 40-leciu PRL”. Gdybyśmy dzisiaj 

przeprowadzili ankietę, z której szkoły średniej najwięcej pozostało w Rykach, budowało te 40-lecie, 

Ryki swoim codziennym trudem, bez obawy mogę stwierdzić, że byli to absolwenci Publicznej 

Średniej Szkoły Zawodowej w Rykach i jej kolejnych wcieleń. Szkoły, którą stworzył, wychował, 

zbudował i oddał następnym pokoleniom Władysław Korżyk. Żyje w tej szkole pamięć o pierwszym 

dyrektorze, żyją i pracują jego wychowankowie i wychowankowie tych wychowanków. Żyje tradycja 

poprzedzona jego słowem i dziełem jego rąk. Dlatego nie waham się głosować za wnioskiem, który 

postawiono na zebraniu w szkole. 

Zbigniew Lipski 

  



 

III rozdział - Wybrane z Księgi Pamiątkowej r. 1987 
 

Wiersze uczniów:  

 

 

Wojtek Brożek 

 

Wspomnienie 

 

Jak będzie? 

Uczniów wielu, duża szkoła 

Co mnie czeka…? 

Ładna pani z miłym uśmiechem 

Czy to klasa I ? 

Jest dobrze 

Uczą mądrości 

Rozsądku 

Bycia człowiekiem 

I… 

Jest ładna pani z miłym uśmiechem. 

 

Dojazdy 

 

Skuleni, zziębnięci, duchowo ubodzy 

Stoją na przystanku do codzienności 

Ci sami, ciągle… 

Czasami trafi się intruz, 

Który narobi zamieszania niecierpliwością 

Wytrąci medytujących z transu oczekiwania 

I odejdzie, by więcej się nie pokazać. 

Ci sami ciągle… 



Sadowiąc się na tych samych miejscach 

Zapadają w głębokie milczenie 

I są zadowoleni, że nareszcie 

(na kilkanaście minut) 

Rozprostują zmarznięte palce 

Przewracając w rytm autobusowego silnika 

Kartki wcześniej kupionej gazety. 

 

Klasówka 

 

Ciekawość 

Niepokój 

Podanie tematu 

Odprężenie 

Uśmiech 

Pochylona głowa 

Szelest kartek 

Radość – 

Trud nie był daremny. 

 

Lekcja 

 

Nad pochylonymi głowami tych, 

których widzieć muszą 

przefrunął mój spokojny wzrok. 

Zajrzałem do głów pochylonych: 

nie było w nich nic – teraz – 

oprócz myśli przykutych do krzesła 

i znudzenie, 

które pryska jak bombka mydlana 

w momencie, 

gdy ręka sięga kontaktu. 



 

Okruchy 

 

Nauczyli mnie, jak powiedział Tuwim, 

mnóstwo mądrości 

dużo wiedzy wpoili człowiekowi, 

za to cenię swoich profesorów, 

za to panowie – kapelusze z głowy 

za ich trud, wychowanie 

panowie: zawsze dla nich szacunek, 

a oddzielnie dla pewnej pani: 

pokochałem dzięki pani literaturę. 

 

Dyrektor 

 

Znałem człowieka 

dyrektor szkoły 

nie postrach uczniów 

lecz nie kompan 

mimo, że z miny surowy 

wiem, że kochał nas 

tak, dzisiaj wiem na pewno 

to był człowiek. 

 

Mój profesor 

 

Już dziś nie pamiętam jego twarzy 

nie pamiętam wszystkich zdarzeń szkolnych lat 

jednak wiem, że sens wyrazom: 

wierność 

przyjaźń 

dobroć 



serce 

nadałeś ty profesorze 

z odległych już dzisiaj dni. 

 

Podziękowanie 

 

Za to, że 

Dobroć 

Przyjaźń 

Sprawiedliwość 

Serdeczność 

Nie są tylko pojęciami 

Dziękuję pani. 

 

 

Piotr Bernat wspominał: 

 

Dnia 2 września, z błogiego snu, o godz. 5.30 zbudził mnie zegarek. Była to najbardziej 

nieodpowiednia pora. O tej godzinie najlepiej mi się śpi. Po pośpiesznym śniadaniu wyruszyłem 

w podróż do szkoły. Znając mój pech, stałem 40 minut w autobusie, który dojeżdża z Puław. Obecnie 

nawet udaje mi się siedzieć podczas jazdy. No cóż praktyka robi swoje. Szczęśliwy, po prawie 

godzinnej jeździe, nikogo nie znałem, obrałem kierunek „szkoła” i ruszyłem pieszo. 

W szatni zgiełk i gwar. Tu spotyka się wielu kolegów z różnych klas. Siedzą sobie i obserwują. 

Starszoklasiści szpanują przed młodszymi i odnoszą się do nas dość ignorancko. Po pewnym czasie 

poznaję kolegów z mojej klasy. Oni również są trochę speszeni nową atmosferą i środowiskiem. 

Każdy myśli jak będzie i jacy są nauczyciele. Ja nie mam podręczników, mam nadzieję, że uda mi się 

kupić. Koledzy ze starszych klas próbują nas naciągnąć na kupno starych, ale ja nie daję zrobić się na 

szaro i nie kupuję. Po każdym dzwonku wszyscy z zaciekawieniem oglądają nowego nauczyciela, 

próbują porównać ze znanymi z podstawówki. Trudno cokolwiek powiedzieć po jednym dniu. 

Oglądam szkołę, korytarze, łazienkę (zadymioną zresztą). Myślę, że ten dym nie pochodzi 

z kwiatków lecz ze spalania innej rośliny. Każdy pyta skąd jest, próbujemy się poznawać. Nowe 

charaktery i znajomości. Po dwóch miesiącach bezmyślnego labowania zbyt dużo jest jak na jeden 

dzień. Boli mnie głowa i jestem głodny. Na razie kompletuję książki i zeszyty. Myślę, że najwyższy czas 

wziąć się za naukę. Po pierwszym jak i następnym dniu myślę, że dobrze zrobiłem wybierając tę 

szkołę. 

  



 

Mieczysław Skwarek 

 

Okruchy 

 

Pamiętam, jak nie chciałem iść do szkoły 

Nie była ona odbiciem moich marzeń, 

marzeń Dedala i Ikara, 

odwiecznej tęsknoty ludzi o lataniu 

jakże inaczej patrzę na nią dzisiaj, 

poczciwa staruszka: 

dostarczyła mi tylu miłych przeżyć i wzruszeń, 

chwil radosnych i szczęśliwych, 

przekonałem się przez pięć lat pobytu w niej, 

że nie trzeba latać – by żyć. 

 

Chciałbym… 

 

Chciałbym, żeby nauczyciel był: 

dobry, 

sprawiedliwy, 

może być surowy, 

lecz niech potrafi zrozumieć, 

że uczeń 

to też człowiek. 

Znalazłem takiego nauczyciela w mojej szkole, 

To dobrze, że Pani istnieje. 

  



Fragment pamiętnika 

 

28 kwietnia… 

 

Do pamiętnika nie zaglądałem cały tydzień. Nie będę się usprawiedliwiał, bo to mogłoby wyglądać 

śmiesznie, gdybym usprawiedliwiał się sam przed sobą. 

Miniony tydzień, to była jedna wielka harówka. I pomyśleć, że za oknem jest już wiosna. Piękna, 

świeża i taka tajemnicza, gdy tymczasem ja muszę ślęczeć godzinami nad książką i wkuwać. 

Po skończonych lekcjach i zjedzonym obiedzie zabrałem się do pisania wypracowania z polaka na 

temat: „Plany doktora Judyma w walce z krzywdą społeczną”. Pisanie sprawiło mi przyjemność, tak 

więc co jakiś czas przekręcałem zapisane kartki. 

Muszę już kończyć. I tak będę jeszcze ślęczał do dwunastej przy przepisywaniu na czysto. 

 

Tadeusz Boreczek 

 

Powolny proces 

 

Skargi i skrucha 

tak nowe czy tak stare? 

Szyderstwa i groźby 

tak nowe czy tak stare? 

Ktoś był i kogoś nie ma 

tak nowe czy tak stare? 

Daty, nazwiska, wspomnienia 

tak nowe czy tak stare? 

Ciapy niestety trzeba założyć 

tak nowe czy tak stare? 

Kochani, proszę ja was… 

tak nowe czy tak stare? 

Przepowiednie i prośby 

tak nowe czy tak stare? 

Ten odszedł, ten przyszedł 

tak nowe czy tak stare? 



Wdzięczność, ukłony, buzi, zapomnienie… 

tak nowe czy tak stare? 

Jesień, zima, wiosna, lato 

- to tylko czterdzieści razy… 

 

Marek Czerniak 

 

Moja szkoła 

 

Moja szkoła jest wesoła 

Rano dzwonkiem na nas woła 

Wszyscy do niej chętnie spieszą, 

Bo rodzice się ucieszą. 

 

Moja szkoła ukochana 

Zawsze pędzę do niej z rana 

Wchodząc widzę ciemne mury 

A w niej młodzież jak te szczury. 

 

Moja szkoła to budynek 

Ciemny, ciasny, ale własny 

Jest nie tyko dla dziewczynek 

Chodzę do niej również – Ja 

 

Moja szkoła, piękna, śliczna 

Jest jak knajpa zagraniczna 

Można tutaj palić szlugi 

Jak korytarz ciemny, długi 

 

Moja szkoła jubilatka 

Jest dla czubka i dla dziadka 

Są też tutaj i uczniowie 



Orły, Trampki i Fredowie 

 

Co tu więcej męczyć pióro 

I tak inne wiersze górą. 

 

Józef Strzałkowski wspominał: 

 

Zaczęła istnieć dla mnie 6 miesięcy temu. Był czerwiec, gdy stanąłem przed bramą okazałego, na 

pierwszy rzut oka, budynku. Kilka czerwonych tabliczek z godłem narodowym i białymi literami 

przekonało mnie, że dobrze trafiłem. W sekretariacie oddałem teczkę z niezbędnymi dokumentami 

i dowiedziałem się o terminie egzaminów. 

Pierwszego września byłem tu już po raz czwarty. Uroczysta akademia z okazji rozpoczęcia roku 

szkolnego odbyła się na boisku szkolnym. Tu zetknąłem się z moją klasą, której dużą część stanowili 

moi koledzy ze szkoły zawodowej. Potem zaczął się już normalny, szkolny tryb życia, pierwsze lekcje, 

spotkania z wykładowcami i nowymi przedmiotami. 

Teraz po półrocznym pobycie zadomowiłem się tu, przyzwyczaiłem do panujących zasad i obyczajów. 

35 lat to bardzo dużo czasu i widać, że ten czas nie został zmarnowany. Bardzo sugestywne są dla 

mnie tablice upamiętniające ważne daty historyczne, które przypominają nam kim jesteśmy i co w 

związku z tym nas obowiązuje. Tradycją w naszej szkole jest pozostawienie przez klasy kończące 

naukę gablot ze zdjęciami. Najpiękniejszą jest dla mnie wesoła atmosfera panująca w szkole. Myślę, 

że nigdy jej nie zapomnę. 

Józek Strzałkowski 

 

Mgr Elżbieta Bagrowska na uroczystość przyjęcia imienia patrona szkoły napisała pod rytm 

popularnej piosenki „Jak dobrze nam zdobywać góry” słowa: 

 

My zakochani w swojej szkole 

 

My zakochani w swojej szkole 

Nieśmy daleko sławę jej 

Jak patron nasz Władysław Korżyk 

Dając jej życie a nam cel 

 

Zdobywać fach o honor dbać 

Wzór ze szlachetnych ludzi brać 

I ja też w szkole mej 



Serce zostawię swe 

Wrócę tu jeszcze raz 

Gdy za młodością stęsknię się 

 

Niech łączy nas gorąca przyjaźń 

Zrodzona w dobrych szkolnych dniach 

Choć nasze drogi się rozejdą 

Powróćmy kiedyś pod ten dach 

 

Wywołać starych wspomnień cień 

Z małych pożółkłych bladych zdjęć 

I ja też w szkole mej 

Serce zostawię swe 

Wrócę tu jeszcze raz 

Gdy za młodością stęsknię się 

  



 

IV rozdział - Wspomnienia nauczycieli i absolwentów 
 

Stanisław Wiak, rocznik 1926 

W 1947 roku rozpocząłem naukę w Technicznej Szkole Wojskowej, którą ukończyłem w 1948 

roku. Po wielu różnych przydziałach wojskowych wysłano mnie na końcu do Oficerskiej Szkoły 

Lotniczej w Dęblinie. Ostatecznie trafiłem do warsztatów lotniczych jako szef kontroli. Niektóre 

sprawy jednak tam nie podobały mi się, więc zrezygnowałem z tej funkcji a zwolnił mnie sam 

dowódca wojska polskiego Michał Rola Żymierski. Wkrótce przyszło do mnie pismo, że mam się 

zgłosić do Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego, skierowali mnie do Wrocławia na kontrolę okręgu. Była 

to praca dobrze płatna, ale nieprzyjemna gdyż zadaniem moim było udowodnienie pracownikom 

zakładów sabotażu. Po jakimś czasie przyszło pismo z ministerstwa żeby wydelegować do Warszawy 

10 najlepszych pracowników. Okazało się, że dostaliśmy rozkaz pracy w szkolnictwie zawodowym. 

Ówczesny szef – Zarzycki – zapytał mnie, gdzie chcę iść, powiedziałem że najbliżej domu czyli do 

Dęblina. Sekretarka znalazła że jest Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa przy parowozowni w 

Dęblinie. I tam zostałem oddelegowany jako zastępca dyrektora. Po ukończeniu kursu dyrektorów 

objąłem stanowisko dyrektora w tej samej szkole, ale z nową nazwą – Zasadnicza Szkoła Kolejowa. 

Ukończyłem w międzyczasie Centralny Kurs Techniczno – Pedagogiczny i musiałem przez 5 lat 

pracować w szkole. Moje kolejne przeniesienie było spowodowane tym, że za bardzo interesowałem 

się nieprawidłowościami w produkcji szkolnych warsztatów np. produkcją wozów i ich nielegalną 

sprzedażą. I tak trafiłem do Ryk. 

Pracę pedagogiczną w Rykach rozpocząłem 1 września 1953 roku. Przed 1 września spotkałem 

się z dyrektorem Korżykiem i zameldowałem swoją gotowość do pracy w nowym roku szkolnym. 

Z początku dyrektor traktował mnie z dużą rezerwą, gdyż dotarła do niego plotka, że szykuję się na 

jego stanowisko, jako nowy dyrektor. Po kilku miesiącach doszło do przypadkowej rozmowy i ja 

wtedy mu wyjaśniłem, że do szkoły tutaj trafiłem bo muszę przez 5 lat pracować w szkolnictwie, ale 

wcale nie mam zamiaru dłużej tu pracować. Powiedziałem że pensja nauczyciela wynosi 1000 złotych 

a ja samej premii w ministerstwie dostałem 8 razy więcej. Dyrektorem też wcale nie chcę zostać. Od 

tego czasu atmosfera się oczyściła. Prawdopodobnie byłem pierwszym nauczycielem przedmiotów 

zawodowych zatrudnionym na pełny etat. Dopiero później przyszedł pan Marian Kuty i pani Jadwiga 

Tymczak. Z jej przyjęciem do szkoły wiąże się ciekawa historia. Pewnego dnia odwoziłem motorem 

kogoś na stację kolejową. I zaczepiła mnie młoda, miła pani czy nie wiem, gdzie w Dęblinie znajduje 

się hotel. Ja odpowiedziałem że jest na ulicy Warszawskiej miejsce, gdzie można przenocować. 

Zapytałem co Pani tu robi, ona odpowiedziała że szuka pracy jako polonistka, bo musiała opuścić 

wcześniejsze miejsce z przyczyn osobistych. Ja powiedziałem, że wiem gdzie z miejsca dostanie pracę 

w swoim zawodzie. Umówiłem się z nią na drugi dzień na przystanku i zawiozłem do Ryk. Rano 

przyjechaliśmy przed 8 do szkoły, akurat Korżyk był już w swoim małym gabinecie. Przedstawiłem 

więc mu, że przywiozłem tu panią Sitnik, polonistkę która poszukuje pracy. On na to rzekł – z nieba 

nam pani spadła. Zaraz też poszedł z nią, znalazł jej mieszkanie, ustalił godziny pracy. W tym samym 

dniu przyszedł do mnie na lekcje i powiedział – bardzo Wam kolego dziękuję, że przyszedł Wam 

pomysł przyprowadzić do nas tą panią. Odpowiedziałem, że i ślepej kurze czasami ziarno się trafi.  

Czasami to załatwianie różnych spraw od ręki przez dyrektora Korżyka niektórych z nas 

denerwowało (pamiętam, że pana Gustawa Malinowskiego), bo wpadał niezapowiedziany na lekcję, 

przerywał ją i załatwiał ważną z jego punktu widzenia sprawę. Do kadry dołączył wkrótce pan Kopeć 



przysłany z Warszawy do przedmiotów zawodowych, reszta była z Ryk – Gałązka jako kowal, Szlendak 

jako spawacz, Błachnio do obróbki ręcznej, Soćko przy tokarkach, później dołączył pan Czarny 

z Dęblina. W szkole funkcjonowały tylko dwa odziały – klasa pierwsza i druga o profilu metalowym 

czyli nauka ślusarstwa. Ówczesna szkoła znajdowała się w budynku pożydowskim przy ulicy 

Kościuszki. Dyrektor Korżyk co roku starał się dobudować kolejne sale najpierw na parterze a potem 

na piętrze. Budowa taka trwała corocznie tylko dwa miesiące w okresie wakacji. Była ona 

prowadzona przez Komitet Rodzicielski oraz pana Korżyka. Aktywnie do pomocy włączała się też 

starsza młodzież szkolna. W salach na piętrze odbywały się zajęcia teoretyczne a na parterze był 

warsztat mechaniczny oraz obróbki ręcznej a także kuźnia i spawalnia. Po kilku latach szkoła została 

przeniesiona do Domu Ludowego na ulicę Warszawską. Tam warunki do nauki były lepsze, gdyż 

zajęcia warsztatowe odbywały się w hali „na dole” specjalnie pobudowanej. Znajdowała się tam 

kuźnia, obróbka mechaniczna, ręczna, i spawalnia. W budynku drewnianym „na górze” była teoria. 

O ile pamiętam, w latach 70-tych zaczęto na ulicy Żytniej budowę całego kompleksu szkolnego 

a mianowicie internatu, warsztatów i teorii. Tam już była szkoła z prawdziwego zdarzenia – duże sale 

i młodzież dobrze się w nich czuła. 

Co do młodzieży to pochodziła głównie z rodzin robotniczych i chłopskich. Z początku tylko 

z okolicznych miejscowości a później dojeżdżała i z dalszych okolic np. spod Góry Kalwarii, z powiatów 

garwolińskiego, puławskiego, łukowskiego czy siedleckiego. Rozbudowa szkoły pozwoliła na 

zwiększenie liczby uczniów a także podwyższenie poziomu nauczania. Powstało pięcioletnie 

technikum oraz technikum trzyletnie na podbudowie SPR-u lub szkoły zawodowej. W późniejszym 

okresie powstało technikum mechaniczne zaoczne dla pracującej młodzieży. Dzięki temu wielu 

absolwentów szkoły zawodowej ukończyło tę szkołę już pracując. 

Wychowaniem młodzieży zajmowaliśmy się podczas zajęć, ale także angażując ją w działalność 

różnych organizacji jak ZMP, harcerstwo, Liga Przyjaciół Żołnierza czy wakacyjne hufce pracy, w czasie 

których młodzież zarabiała pieniądze. Hufce pracy były organizowane w różnych zakładach 

przemysłowych np. Horteksie. Młodzież zrzeszona w harcerstwie urządzała biwaki oraz obozy 

harcerskie. Bardzo dobrym drużynowym był Zenon Cuch, uczeń szkoły zawodowej, świetny 

organizator. Później po skończeniu studiów pracował w Warszawie w Ministerstwie Przemysłu 

Ciężkiego. Utrzymywałem z nim przez długi czas kontakt, on zaś często odwiedzał naszą szkołę. LPŻ 

szkoliła młodzież w zakresie przysposobienia wojskowego. W latach 50-tych otrzymaliśmy 40 

karabinów typu mauser, poniemieckich, nienadających się do strzelania, miały przewierconą komorę 

nabojową i uszkodzoną iglicę. Młodzież ćwiczyła z tą bronią musztrę wojskową, marsz oraz 

reprezentowała szkołę w wielu uroczystościach organizowanych przez szkołę, urząd gminy a nawet w 

imprezach powiatowych. W pochodach pierwszomajowych 40-to osobowa drużyna z karabinami 

prezentowała się naprawdę okazale i otrzymywała duże brawa od zgromadzonej publiczności. Dzięki 

temu szkoła była zauważana w środowisku i podnosiła swój prestiż. Inną formą zajęć pozalekcyjnych 

były pokazy filmowe z zakresu szkolenia zawodowego. Mieliśmy aparat projekcyjny 40 mm, który 

sam obsługiwałem po uprzednim przeszkoleniu już na ulicy Kościuszki. Były filmy z zakresu obróbki 

ręcznej, maszynowej a także filmy oświatowe np. krajoznawcze. Młodzież chętnie pomagała 

personelowi szkolnemu, wykonywała różne prace na rzecz szkoły np. budowa boiska na ulicy Żytniej 

do piłki ręcznej i siatkówki. 

Wracając jeszcze do kadry nauczycielskiej, to pamiętam jak przypadkowo zostali zatrudnieni w 

szkole państwo Zofia i Jerzy Bagrowscy. Dlaczego mówię przypadkowo? A było to tak, że pewnego 

dnia podczas wycieczki rowerowej przejeżdżali oni przez Ryki i traf chciał że jeden z rowerów się 

zepsuł. Ponieważ pan Bagrowski był z wykształcenia mechanikiem, więc przyszedł do warsztatu 



szkolnego i naprawił sobie tam rower. W trakcie naprawy wywiązała się rozmowa z Korżykiem i ten 

z miejsca zatrudnił jego i żonę Zofię jako rusycystkę. Zamieszkali w pokoju szkolnym przy ulicy Żytniej. 

Życie pedagogiczne szkoły było bardzo zróżnicowane. Z początku były to skromne przyjęcia 

głównie imieninowe w wąskim gronie, później gdy powstały szkolne związki zawodowe, zaczęto 

organizować tzw. wieczory czwartkowe raz w miesiącu w poszczególnych szkołach. Dana szkoła 

przygotowywała przyjęcie z kilkoma posiłkami. Rozmawialiśmy na tych spotkaniach na różne tematy 

– polityczne, nt. pracy. Często dochodziło do zażartych dyskusji, bo nie wszyscy się ze sobą zgadzali. 

W latach 70-tych zaprzestano takich wspólnych spotkań, co z mojego punktu widzenia znacznie 

osłabiło relacje między nauczycielami w Rykach. Organizowano też poprzez ZNP zabawy sylwestrowe, 

andrzejkowe i przy innych okazjach. Były też wycieczki dla uczniów wyróżniających się 

w poszczególnych zawodach. Jeżdżono w góry, do Gdańska, Malborka, na Mazury. Organizowano też 

spływy kajakowe prowadzone przez kierownika internatu – pana Rafelda. Ja też chętnie w takich 

wyjazdach uczestniczyłem i sam je organizowałem np. do Zakopanego i przejazd kolejką na Kasprowy 

Wierch. Pamiętam z tej wycieczki moją uczennicę Elżbietę Wenus i jej koleżanki i kolegów. Była ona 

świetną gospodynią klasy. Harcerstwo organizowało szkolenia łącznościowe, aparaty do szkoleń 

otrzymywaliśmy ze zlikwidowanych telefonów. Łącznościowcy urzędowali w Rykach w budynku na 

rogu ulicy Żytniej i Warszawskiej, który otrzymali po łącznościowcach radzieckich. Obecnie tego 

budynku już nie ma. Dużo dla harcerzy otrzymaliśmy z mienia wojskowego – zbrakowane plecaki, 

menażki i inny sprzęt po żołnierzach. 

Młodzież w moich czasach była bardzo aktywna, zadawała po skończeniu omawianego tematu 

dużo pytań, przy tym była kulturalna, uczniowie nie przeszkadzali sobie wzajemnie podczas dyskusji. 

Także w czasie rozmów po filmach, które prezentowałem na projektorze. Co do zachowania na 

zajęciach warsztatowych, uczniowie przestrzegali skrupulatnie zasad BHP. Myślę że sporą w tym 

zasługę miał pan Ochap, który przeprowadzał szkolenia BHP dla młodzieży jako szkolny inspektor 

BHP. Na przykład stała tam niebezpieczna wytwornica acetylenu z karbidu, trzeba była na nią uważać. 

Na obróbce ręcznej tłoczono na prasie śrubowej, balansowej, wyrabiano pudełka do zamków 

drzwiowych i zapadek. Z czasem zamiast wytwornicy acetylenowej były butle w oddzielnym 

pomieszczeniu.  

W życiu szkolnym zdarzały się i sytuacje tragiczne, jak np. samobójstwa uczniów. Szczególnie 

głęboko takie sytuacje przeżywał wychowawca, który zarzucał sobie że może czegoś nie dopatrzył. 

Częściej jednak cieszyłem się razem z uczniami z ich sukcesów w sporcie, w wynikach nauczania, 

znalezionej pracy.  

Kończąc chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz która w monografiach szkoły została 

pominięta. Chodzi o roczne szkolenie młodzieży szkół średnich z Ryk i z Puław przy Oficerskiej Szkole 

Lotniczej pod nazwą „Szkoła Młodych Orląt” zorganizowane przez komendanta szkoły, generała 

Kowalskiego. Szkolenia odbywały się dla uczniów technikum i liceum około 60 osób, od nas 30 osób. 

Zajęcia odbywały się w sobotę i niedzielę do godziny 16. Młodzież była dowożona do Dęblina 

specjalnym autobusem wraz z opiekunem. Tam młodzież ubierała się w sorty wojskowe 

i uczestniczyła w musztrze, strzelaniu, przygotowywała się do skoków spadochronowych. 

Otrzymywała pełne wyżywienie, spała w koszarach razem z wojskiem zawodowym. Zajęcia zaczęły się 

w połowie września a zakończyły 15 czerwca. Takie szkolenie miało miejsce chyba w roku 1976 lub 

1977. Po tych zajęciach z naszej szkoły 5 uczniów odeszło do szkół wojskowych. U nas ci chłopcy 

mocno rozrabiali, a w wojsku znakomicie się odnaleźli. Niestety nie doszło do następnych edycji 

szkoleń, gdyż w Dęblinie zmienił się komendant szkoły i nowego już to nie interesowało. W tym 

samym zaś roku, kiedy zorganizowano szkolenie powstało w Dęblinie Licem Lotnicze. Dla mnie 



osobiście ważne jest wspomnienie o tym, gdyż dużo czasu i wysiłku poświęciłem na organizację 

i opiekę podczas tych szkoleń. 

Z pracy w mechaniku na emeryturę odszedłem formalnie w 1986 roku, ale ze względu na 

prośby rodziców moich wychowanków dyrektor przedłużył ze mną umowę do 1988 roku. I tak praca 

która miała trwać pięć lat stała się moim głównym zajęciem w życiu zawodowym. 

 

 

Elżbieta Bagrowska 

 

Moja przygoda z ZSZ im. Wł. Korżyka 

 

Moja przygoda z „Mechanikiem” trwała ponad 30 lat. Zaczęła się w 1970 r., a zakończyła 

w 2005, kiedy jako „dorabiająca do emerytury” nauczycielka ostatecznie zakończyłam pracę. 

Przyjmował mnie Dyr. Zbigniew Lipski, a żegnał nieżyjący już Dyr. Tadeusz Wojtaś. 

Przez pierwsze lata, zanim zostałam pełnoetatową polonistką, pracowałam jako bibliotekarka 

i nauczycielka języka polskiego w zasadniczej szkole zawodowej. Biblioteka miała duży księgozbiór, a 

mieściła się w głównym budynku na pierwszym piętrze i zawsze było tu pełno uczniów. Szkoła 

pracowała 6 dni w tygodniu, od godz. 800 do 2000. Wolnych sobót jeszcze nie wprowadzono. 

Współpracowałam z Panią Halinką Lipską. W tamtych latach czytelnictwo kwitło, więc 

w wypożyczalni był tłok i miałyśmy nawał pracy. Często pomagali nam uczniowie, a szczególnie 

dziewczynki. Ceniłam te kontakty, bo miały one charakter trochę koleżeński. Nie jest to dziwne, gdyż 

od niektórych byłam niewiele starsza. Zdarzało się, że przychodzili z osobistymi problemami, zwierzali 

się lub prosili o pomoc przy odrabianiu lekcji. To zaufanie było dla mnie niezwykle ważne. 

Po kilku latach, ze względu na wzrost księgozbioru i panującą ciasnotę, bibliotekę przeniesiono 

do internatu i długo nie mogłam się oswoić z nową sytuacją. Kontakt z uczniami został utrudniony. 

Rzadziej wpadali, jedynie po lekcjach lub w czasie dużej przerwy. Zyskali natomiast mieszkańcy 

internatu, gdyż zaczęli traktować bibliotekę jak świetlicę, przesiadując tu w wolnym czasie. Ponieważ 

miałyśmy obszerną czytelnię z szerokim wachlarzem czasopism i bogatym księgozbiorem 

podręcznym, potrzebujący znaleźli czas, aby tu wpaść. 

Jednocześnie byłam wychowawczynią i uczyłam języka polskiego w zasadniczej szkole 

zawodowej. Byłam „zielona” w tej dziedzinie. Opiekuńcze skrzydła roztoczyła nade mną Pani Jadzia 

Tymczak, moja mentorka, dziś już nieżyjąca. Dziękuję Pani Jadziu za życzliwość i dobre serce. Dzięki 

Tobie było mi łatwiej wejść w rolę pełnoetatowej polonistki, kiedy odeszłaś na emeryturę. Dokonał 

się nagły przewrót w moim życiu. Znalazłam się w gigantycznym młynie. 

Myślę, że rok w rok edukowałam 150 do 180 uczniów, bardzo różnych. Zdolnych i pracowitych, 

zdolnych leniuchów, niezdolnych, ale wytrwałych i całkowitych nierobów. Jedni byli kulturalni 

i dobrze wychowani, drudzy – męczący, niewychowani i sprawiający wiele problemów. I trzeba było 

sobie z nimi radzić, nie wychodząc z formy. To nie było łatwe. Setki nazwisk i twarzy wryły mi się w 

pamięć. Kiedy robiłam bilans osiągnięć moich absolwentów, doliczyłam się: jednego magistra 

polonistyki, dwóch prawników, kilku księży, wielu oficerów policji i wojska, inżynierów, nauczycieli, 

przedsiębiorców, urzędników, rolników. Dzisiaj są już od dawna mężami i ojcami, niektórzy nawet 



dziadkami. Podobnie dziewczęta – to zamężne kobiety, które spotykam czasem i nie zawsze mogę je 

poznać, więc się przypominają. Przyznaję, że nie na wszystkich się poznałam. Niektórych nie 

doceniłam, gdyż osiągnęli więcej niż się spodziewałam, dlatego przepraszam ich. Mogłabym „sypać 

nazwiskami”, ale byłaby to bardzo długa lista i nie chciałabym kogokolwiek pominąć przez nieuwagę 

lub zapomnienie. 

Wydaje mi się, że nie należałam do rygorystycznych nauczycieli. Dopuszczałam do pewnej 

swobody w czasie lekcji, czasem pozwalałam się „zagadać” i sprowadzić na „boczne tory, ale nie 

żałuję tego. 

Z pewnością najważniejszym wydarzeniem w życiu zawodowym polonisty jest matura. Jak ją 

widzę z perspektywy lat? Utkwiły mi w pamięci rozłożyste paprocie ustawione na stole 

egzaminacyjnym ograniczające komisji pole widzenia. Nastrój napięcia i wyczekiwania przed 

otwarciem kopert z tematami, jęk zawodu lub entuzjazmu po ich odczytaniu. Przecież zawsze 

„obstawialiśmy” różne zagadnienia, traktując je jako pewniaki po starannej analizie programu 

nauczania. W dawnych latach ściąganie opierało się na innych zasadach niż dzisiaj. Nie było 

gotowców drukowanych z Internetu. Ściągawki miały charakter edukacyjny, gdyż wszyscy pisali je 

samodzielnie, ucząc się przy okazji. Były dyskretne, składane w harmonijkę. 

Przypominam sobie śmieszną sytuację, kiedy jednemu z abiturientów wypadły spod marynarki 

trzy grube zeszyty do języka polskiego i huknęły o podłogę. Sala gruchnęła śmiechem, a on najadł się 

wstydu, bo nie chciało mu się przygotować profesjonalnej ściągawki. Miał szczęście, że to się 

wydarzyło w początkowej fazie egzaminu i nie spotkały go drastyczne konsekwencje. Był to jednak 

jeden z nielicznych epizodów, a maturę z moich czasów uważam za bardziej miarodajną niż obecną. 

Z maturą wiązały się nieprzespane noce przy sprawdzaniu prac, a jeśli byłam wychowawczynią klasy 

maturalnej, przy wypisywaniu świadectw dojrzałości. To drugie robiłam przy cicho grającej płycie 

„Oxygene” Jean Michael Jarre`a, bo ta łagodna, ale też energetyczna muzyka nie pozwalała mi zasnąć. 

Do wykonania tej żmudnej pracy dostawaliśmy od Dyrekcji chińskie wieczne pióra. Były bardzo dobre 

i do dziś mam dwa z nich, ale nimi nie piszę, są moją pamiątką. 

Muszę też napisać kilka zdań o programach artystycznych, wystawianych z okazji różnych 

uroczystości szkolnych czy w czasie apeli okolicznościowych. Dyrektorzy starali się przydzielać je 

sprawiedliwie, ale i tak humaniści dostawali najwięcej. W pamięci utkwił mi występ moich uczniów 

z okazji 40 - lecia istnienia szkoły i nadania jej imienia Władysława Korżyka. Zaproszono mnóstwo 

znamienitych Gości, ale najważniejszymi byli: Pani Florentyna Korżyk, Wdowa po Patronie, Jej Syn 

Janusz i Synowa. Mój stosunek do Pani Korżykowej był bardzo osobisty. Uczyła mnie języka polskiego 

w szkole podstawowej i razem z moją Mamą uwielbiałyśmy ją. Program składał się z uczniowskich 

wierszy, a całość była okraszona akompaniamentem pianina. Wystąpiło 13 chłopców i jedna 

dziewczynka. Widziałam, jak oni silnie przeżyli ten występ, tym bardziej że aplauz był ogromny. Nie 

spodziewałam się tak wielkiego przyjęcia. 

Niedługo po tym zrobiliśmy inscenizację fragmentu „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, kiedy 

indziej audycję antyalkoholową i wiele innych, których już nie pamiętam. 

Na moich artystów zawsze mogłam liczyć. Lubili występować, z entuzjazmem 

i zaangażowaniem. Traktowali to jako zabawę i odskocznię od szkolnej codzienności, a przecież o to 

chodziło. Kochani, mam Wasze twarze w pamięci i na fotografiach. Pozdrawiam Was, gdziekolwiek 

jesteście. 

Kogo jeszcze widzę? Widzę Rodziców. Zdenerwowanych i przejętych w dniu egzaminów 

wstępnych do technikum. Czasem smutnych lub nawet płaczących, gdy były problemy z ocenami 



i wagarami. Czasem szczęśliwych i dumnych, gdy ich dzieci odnosiły sukcesy w nauce. 

Zaangażowanych przy półmetku, studniówce i maturze. Studniówki to obszerny rozdział z życia 

szkoły. Nie było tak łatwo jak dziś. Liczyła się gospodarność i dobra organizacja. Rodzice kupowali 

mięso, zatrudniali masarza, sami szykowali wszystkie dania i podawali do stołów. Na drugi dzień 

odbywały się poprawiny, sprzątanie, a potem zmęczeni zabierali swoje garnki, tace, półmiski 

i wspomnienia. Oczywiście studniówki odbywały się na terenie szkoły, a nie w restauracjach czy 

domach weselnych. Studniówką żyli wszyscy, nie tylko maturzyści i ich rodzice. Takie wydarzenia 

łączyły ludzi. To były dobre czasy i nigdy nie wrócą. 

Przepraszam, że nie użyłam nazwisk. Jest ich dużo, a nie chcę nikogo pominąć. Mam nadzieję, 

że odnajdziecie siebie w moich wspomnieniach i domyślicie się, że Was pamiętam. Wszystkiego 

dobrego Wam życzę. Nie wspominajcie mnie źle. 

 

 

Tadeusz Czerniejewski 

 

Wspomnienia 

 

Decyzją Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Władysława Korżyka w Rykach 

powołany zostałem w skład Społecznego Komitetu Organizacyjnego obchodów 70 rocznicy powstania 

szkoły. Z niniejszą decyzją zapoznał mnie dyrektor szkoły mgr inż. Marek Ochap. Nie ukrywałem 

wówczas swojego zadowolenia, a zarazem i wzruszenia, że ktoś jeszcze o mnie pamięta, chociaż 

jestem już 27 lat na emeryturze. Jakże prawdziwe jest powiedzenie, że wspomnienia i radość dzielona 

z innymi jest podwójna, a smutek o połowę mniejszy. Czerpiemy z nich energię życiową, ożywiają nas 

wewnętrznie, a wymiana myśli, spostrzeżeń, nawet banalnych uwag czy ploteczek sprawia, że troski 

się oddalają. Każdy jubileusz, a tym bardziej 70-lecie powstania szkoły, pobudza do refleksji 

i podsumowań. Dlatego też zdecydowałem się sięgnąć pamięcią do lat 1974 1990 – tj. czasu, 

w którym pełniłem funkcję kierownika warsztatów szkolnych, by omówić ich działalność na tyle – ile 

pozostało w mojej pamięci z tego okresu. 

Nie sposób jest pominąć mojego kontaktu ze szkołą w latach 1951 – 1953 jako ucznia 

i absolwenta Zasadniczej Szkoły Metalowej w Rykach. 

Założyciel szkoły ś.p. Pan Dyrektor Władysław Korżyk przyjął mnie do pracy w warsztatach 

szkolnych (1.01.1955 r.). Przez okres 19 lat pracy w szkole pełniłem kolejne funkcje: konserwatora 

maszyn i urządzeń mechanicznych, napraw narzędzi do produkcji oraz magazyniera materiałowego. 

Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych i uzupełnienia wykształcenia otrzymałem awans na 

stanowisko nauczyciela praktycznej nauki zawodu (1.09.1964 – 1974 r.). Z dniem 1 września 1974 

roku na wniosek Dyrektora Zespołu mgr inż. Zbigniewa Lipskiego powołany zostałem przez Kuratora 

Okręgu Szkolnego Warszawskiego na stanowisko kierownika warsztatów szkolnych w roku szkolnym 

1974 – 1975. Kolejne powołanie na w/w stanowisko kierownicze otrzymałem już na stałe 

zatrudnienie z Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego. Funkcję tę pełniłem do chwili przejścia na 

emeryturę w 1990 roku. 



Sprawując te obowiązki przez 16 lat starałem się wykonywać i kierować pracą warsztatów 

w sposób zapewniający wykonanie zadań wynikających z funkcji kierowniczej w zakresie pracy 

szkoleniowo – produkcyjnej i jej funkcjonowania w określonym systemie szkoły zawodowej. 

Prowadziłem obowiązkowe zajęcia z młodzieżą. Uczestniczyłem w pracy Rady Pedagogicznej Szkoły 

i Kolektywu Kierowniczego, przewodniczyłem naradom warsztatowym, komisjom i zespołom 

powoływanym przez Dyrektora Zespołu dla załatwienia bieżących potrzeb szkoły. 

Zadania dydaktyczne z praktycznej nauki zawodu Warsztat Szkolny realizował w oparciu 

o plany roczne szkoły, w tym o zadania szczegółowe dotyczące warsztatów. 

Warsztaty szkolne wypracowały w ciągu wielu lat tradycyjnie stosowane formy oddziaływania, 

jak współzawodnictwo warsztatowe, konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie, rozszerzony o udział 

w konkursie wojewódzkim o ten sam tytuł. Plany produkcyjne realizowane były rytmicznie, pomimo 

ogólnie znanych trudności zaopatrzeniowych w materiały i narzędzia do produkcji. Dobre wyniki 

produkcyjne spowodowały, że warsztat szkolny w roku szk. 1989 – 90 otrzymał pożyczkę 

(bezzwrotną) na modernizację produkcji. Dbano o podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli 

zawodu. Komisja Przedmiotowa praktycznej nauki zawodu organizowała lekcje koleżeńskie 

w warsztatach własnych i na wyjeździe w innych niż nasz warsztatach szkolnych woj. lubelskiego. 

Pracę tej komisji wizytacja szkoły oceniła jako najlepszą w woj. lubelskim. (rok 1989). Zawsze 

staraliśmy się doskonalić bazę warsztatów, w wyniku czego powstał nowy dział mechaniczny 

składający się z 11 obrabiarek (tokarek i frezarek) otrzymanych nieodpłatnie z Zakładów 

Mechanicznych „BUMAR” w Żelechowie. Kontynuowaliśmy działalność inwestycyjną, budując nową 

halę produkcyjną i magazynową o powierzchni ponad 350 m2. Siłami własnymi zbudowaliśmy 

konstrukcję wiaty stalowej zakupionej przez warsztat szkolny. Obecnie pomieszczenia te służą jako 

sale egzaminacyjne dla starających się o prawo jazdy ciągnikiem i samochodem. Zmodernizowano 

rozdzielnię robót. W krajalni zamontowano nową piłę do cięcia metali. Przed rozdzielnią 

zainstalowano dźwig do podnoszenia materiałów do cięcia, a w pewnym okresie służył on nam do 

ustawiania kamieni na szkolnej ścieżce „Szlakiem Historii Polski” według pomysłu dyrektora szkoły 

Zbigniewa Lipskiego. Zorganizowaliśmy salę wzorcową dla klas pierwszych ZSZ i TM, którą oddano do 

użytku w 1977 r. w czasie konferencji Kierowników Warsztatów i Wizytatorów Metodyków Woj. 

Lubelskiego. Wybudowaliśmy cztery boksy garażowe na ciągniki i samochód ciężarowy. 

Rozbudowaliśmy część sanitariatów. Powiększyliśmy umywalnię dla uczniów, usprawniliśmy 

transport materiałów hutniczych z magazynu do hal produkcyjnych przy pomocy wózka 

akumulatorowego. Urządziliśmy nowy dział elektryczny. Zakupiliśmy dwa ciągniki rolnicze, z których 

jeden posłużył do nauki jazdy, a drugi do transportu i robót polowych w ramach usług dla ludności. 

Wprowadziliśmy naukę jazdy samochodem. W ramach współpracy warsztatów z Oddziałem 

Zaopatrzenia PKS Lublin otrzymaliśmy Stara A 29 i Fiata 125 P. Zakład ten umożliwił warsztatom 

zakupy wielu materiałów do produkcji, ubrań roboczych, obuwia i wyrobów śrubowych. Pan Dyrektor 

inż. Mieczysław Zwoliński wielokrotnie był naszym gościem, zapraszanym na uroczystości szkolne 

jako przedstawiciel Zakładu Opiekuńczego Szkoły. 

Co do działań zmierzających do poprawy bazy warsztatów szkolnych, warto jeszcze wymienić 

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w części magazynów przy spawalni. Urządzenie 

oddzielnego pomieszczenia do pracy dla głównej księgowej warsztatów Alicji Walasek. Dla nauczycieli 

zawodu urządziliśmy nowy większy niż poprzednio pokój nauczycielski. W jadalni warsztatów 

wmontowano kabinę z aparatem filmowym dla wyświetlania filmów instruktażowych oraz 

założyliśmy instalację telewizji kolorowej. W dziale głównym tokarek zawiesiliśmy nowe lampy 

stanowiskowe. Gruntownie przebudowaliśmy dział kontroli technicznej. 



Warsztaty szkolne brały udział w konkursie ogólnopolskim pod hasłem „Szkoła Zawodowa – 

szkołą Kultury i Bezpieczeństwa”, za który to udział otrzymały wyróżnienie w postaci listu 

pochwalnego od Kuratora Oświaty i Wychowania w Lublinie, dyplom uznania od Ministerstwa 

Oświaty i Redakcji czasopisma „Szkoła Zawodowa” w 1987 roku. Należy też wspomnieć 

o zaangażowaniu się nauczycieli zawodu przy pracach budowlanych szkolnej ścieżki „Szlakiem Historii 

Polski”. 

Nie sposób pominąć i spraw, które przeszkadzały mi jako kierownikowi spokojnie żyć, 

pracować i zarządzać powierzonym mi działem, okresowo nawet ponad 1000 osobowej szkoły 

zawodowej. Prawdą jest i to, że dobro zwyciężyło zło. Nigdy w przeszłości we współpracy z Dyrekcją 

Zespołu nie zajmowałem obojętnej postawy w sprawach szkolnych. Szanowałem swojego szefa kol. 

Zbigniewa Lipskiego, a za życzliwość i zawsze sprawiedliwe ocenianie mojej działalności odczuwałem 

satysfakcję. Uważam, że cała załoga warsztatów, którą miałem zaszczyt kierować w latach 1974 – 

1990 najmniej przynosiła Dyrektorowi zmartwień i niepokojów. Ludzi tych mogłem zawsze kierować 

zgodnie z wolą Dyrektora nawet do najtrudniejszych zadań remontowych w szkole. Ostatnia 

wizytacja szkoły w roku szkolnym 1989/90 zakończyła się oceną dobrą. Zapewne znacznym wkładem 

do tego sukcesu był udział warsztatów szkolnych. 

W moich dotychczasowych wspomnieniach z lat pracy zawodowej nie może zabraknąć miłych 

słów z okresu emerytury, od 1990 roku do chwili obecnej. Jestem wdzięczny byłym Dyrektorom 

i obecnej Dyrekcji szkoły, związkom zawodowym i administracji szkolnej - za życzliwy stosunek do 

emerytów. Jesteśmy zawsze zapraszani na uroczystości organizowane przez szkołę z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej i systematycznie otrzymujemy wsparcie finansowe, możemy korzystać 

z pożyczek rentowych i zdrowotnych, brać udział w wycieczkach do teatrów i turystyczno – 

krajoznawczych czy w uroczystym świętowaniu jubileuszy szkolnych. 

Przedstawione tu fakty w linii prostej: szkoła – emeryt pozwalają mi sądzić, że życie na 

emeryturze nie jest jakąś czarną kartą, bo są w życiu i takie chwile dla których żyć jest warto. 

Zatem więc zobowiązuję się aktywnie włączyć w obchody 70–lecia powstania szkoły, w której z 

małżonką Henryką – główną księgową szkoły w latach 1964 – 1997 przepracowaliśmy łącznie 70 lat. 

Dzisiejszy Zespół Szkół Zawodowych im. Władysława Korżyka to piękny kompleks obiektów 

z warsztatami i internatem oraz pracownią diagnostyczną. Wyposażony w nowoczesne pomoce 

naukowe, a przede wszystkim w sprzęt i maszyny rolnicze. Wokół szkoły w miejscach, gdzie kiedyś 

stawiano rowery, parkowane są samochody uczniów i nauczycieli. Przed budynkiem głównym szkoły 

stoi pomnik założyciela i patrona szkoły Dyrektora Władysława Korżyka. Jestem bardzo dumny 

z osiągnięć szkoły, która w okresie 70 lat istnienia wykształciła wiele tysięcy swoich absolwentów, 

jako fachowców z powodzeniem podejmujących pracę w rolnictwie i zakładach pracy naszego kraju. 

Życzę uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły w jej obecnym kształcie, by ich życie tutaj było 

ciągle bogate w ciekawostki i różne nowe wydarzenia. Najbardziej w mojej pamięci pozostały 

uroczystości nadania szkole sztandaru 23.11.1968 r. i przyjęcia imienia patrona szkoły 24.10.1987 r. 

Zachowuję w serdecznej pamięci Władysława Korżyka, którego znałem osobiście od zarania, jeszcze 

od szkoły powszechnej. Wspominam Go ze wzruszeniem po raz kolejny. Był zawsze aktywny, w szkole 

i w środowisku lokalnym Ryk. Był wielkim przyjacielem młodzieży, szanowanym przez społeczeństwo. 

To był dla mnie zaszczyt pracować pod jego kierownictwem. Wielokrotnie odwiedzałem pana 

Dyrektora w czasie jego choroby, aż do śmierci w 1978 r. i zawsze byłem przyjmowany z wielką 

życzliwością, pytany ciągle o to co się dzieje obecnie w szkole. 

Z wielkim wzruszeniem wspominam dzisiaj moich kolegów, z którymi dzieliłem swoją 

zawodową codzienność. Tych osób jest tak wiele, że trudno je tu wymienić. Wspólnie pracowaliśmy 



na sukces tej szkoły. A sukces tej placówki, to nie tylko jej obecna infrastruktura i renoma, ale też 

zwykła wdzięczność naszych absolwentów, których spotykamy w różnych sytuacjach. Bardzo dobrze 

wspominają oni zarówno atmosferę szkoły jak i zdobyte w niej umiejętności. 

 

ZESPOŁOWI SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. WŁADYSŁAWA KORŻYKA w RYKACH 

z okazji 70–lecia powstania szkoły życzymy dalszych sukcesów w drodze do kolejnych jubileuszy. 

Małż. Henryka i Tadeusz Czerniejewscy 

 

 

Halina Lipska 

 

Moje wspomnienie pracy w „Metalówce” w Rykach 

 

Był rok 1964. Wtedy ukończyłam Studium nauczycielskie w Siedlcach na kierunku filologia 

rosyjska. Miałam 20 lat. Przyjechałam do Ryk nie z CV w ręku, ale z „nakazem pracy”. 

Dzisiaj pewnie nikt sobie z młodych tego nie wyobraża, ale tak było. Przyjął mnie w gabinecie p. 

dyr. Władysław Korżyk. Bardzo szarmancki i elegancki starszy Pan. Podpisałam umowę o pracę jako 

nauczyciel języka rosyjskiego. Pan Dyrektor przybliżył mi zakres moich obowiązków i zostałam 

w „Metalówce”. 

Wówczas bardzo uroczyście obchodzono rocznicę Rewolucji Październikowej. Mnie jako 

nauczycielce języka rosyjskiego przypadło w udziale przygotowywanie tzw. „Akademii”. Były więc 

zgaduj – zgadule i quizy związane z tym wydarzeniem. Szkoła wtedy przeniosła się z Internatu do 

obecnie zajmowanego budynku. Było wiele pracy przy urządzaniu pracowni przedmiotowych. Ja 

oczywiście organizowałam pracownię języka rosyjskiego. 

W pokoju nauczycielskim byli prawie sami mężczyźni. Panowie: Stanisław Rybak, Stanisław 

Wiak, Józef Kopeć, Jerzy Bagrowski, Marian Kuty. Panie dwie, Jadzia Tymczakowa i ja. Często „na 

przerwie” opowiadane były „słone” kawały. Panowie specjalnie sprawdzali, czy ja jako 

dwudziestolatka będę się czerwienić. Stosunki w pracy były wtedy bardzo przyjacielskie. Mieliśmy 

dużo czasu dla siebie po pracy. Bardzo uroczyście obchodziliśmy imieniny. (poza szkołą). Często nieco 

„zakrapiane”. Zdarzały się wtedy nieraz zabawne sytuacje. Pan dyrektor Korżyk bardzo często, jako 

młodą nauczycielkę, hospitował na lekcji. Ja się denerwowałam, a faceci śmiali się, że pan dyrektor 

nie idzie sprawdzać moje kompetencje, tylko jako starszy pan, chce popatrzeć na młodą nauczycielkę. 

Bardzo miło wspominam p. Wernickiego kierownika warsztatów, p. Wieczorka, p. Rafelda 

kierownika Internatu, gdzie także w pewnym okresie pracowałam. Grono nauczycielskie było bardzo 

zaprzyjaźnione ze sobą. To były inne czasy. 

Przez pewien czas prowadziłam tzw. Klub „Belferek”. Mieścił się tam, gdzie teraz księgowość. 

W każdy czwartek spotykaliśmy się, aby pograć w brydża, zjeść coś słodkiego, wypić kawę czy 

herbatę. Często były też pyzy, albo jeszcze inne przysmaki. Był czas na rozmowy przyjacielskie, na 

pobycie ze sobą. Teraz myślę tego brakuje w pracy. 



Młodzież ówczesna, uważam, była wspaniała. Byli to chłopcy niewiele młodsi ode mnie. 

Zachowywali się bardzo przyzwoicie. Nie przypominam sobie żadnych przykrych zdarzeń z uczniami. 

Nauczyciele byli szanowani, a uczniowie czuli respekt i przyjaźń. 

Pan dyr. Korżyk w szkole był cały czas, a nawet przychodził po południu. Pamiętam taką 

sytuację, że zmarła p. dyrektorowi matka. Wszyscy byli pewni, że można poluzować w pracy. A tu, ku 

naszemu zdziwieniu, w drzwiach pokoju nauczycielskiego pojawia się p. Dyrektor. Szkoła była dla 

niego drugą miłością po żonie. Żonę bardzo kochał i szanował. Mówił, że mieli jednego syna dlatego, 

żeby żona się nie przemęczała. Był bardzo aktywny, interesował się, co dzieje się w mieście. 

Codziennie można go było spotkać na spacerze. Zatrzymywał się ze znajomymi i bardzo chętnie 

rozmawiał. Gdy odszedł na emeryturę, prawie codziennie odwiedzał szkołę. To było jego drugie życie. 

Z sentymentem wspominam coroczne wycieczki nauczycielskie. Jeździliśmy na Mazury, w góry, 

albo po prostu w ciekawe miejsca naszej Ojczyzny. Były spływy kajakowe, czy wspinaczki po górach. 

Nauczyciele się poznawali, bardziej integrowali, zawiązywały się przyjaźnie, a nawet miłości. 

Drugim etapem mojego życia zawodowego była praca w bibliotece. Kiedy do pracy w Rykach 

przyszli państwo Kaczmarczykowie: Krystyna i Alfred, ja zdobyłam uprawnienia z bibliotekarstwa, do 

pracy w bibliotece. Bardzo miło wspominam współpracę z p. Gabrysią Miszkurką (Wróblewską), 

z p. Basią Łysiak (Bagrowską), Małgosią Tymczak (Chrul). Dbałyśmy o powiększanie księgozbioru, 

o rozwój zainteresowań młodzieży. Kuratorium zawsze było przychylne promowaniu czytelnictwa. 

W bibliotece, w pewnym okresie, były trzy etaty. Niestety, obecnie zostało to zaprzepaszczone. Teraz 

liczą się tylko pieniądze, a połowa Polaków nie czyta książek. 

Swoją pracę, szczególnie jej początki, wspominam z wielkim sentymentem. Tutaj poznałam 

swojego męża i urodziłam dzieci. To była moja pierwsza i - jak się okazało - ostatnia praca. W 2000 

roku, po 36 latach pracy, odeszłam na zasłużoną emeryturę, w poczuciu dobrze spełnionego 

obowiązku. Do dzisiaj moje wychowanki i wychowankowie „przyznają się” do mnie, wspominają 

wspólnie spędzony w szkole czas, a nawet przysyłają z różnych okazji życzenia. To bardzo miłe. I niech 

tak zostanie. 

Halina Lipska 

Ryki 2017 r.  

 

Zbigniew Lipski 

 

Wspomnienie z początków pracy „u Korżyka” 

 

1. Z Dęblina do Ryk 

Publiczną Średnią Szkołę Zawodową uruchomił w Rykach 14 października 1947 r. Władysław 

Korżyk, wcześniej nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rykach. Wtedy to nie były łatwe czasy, ale Korżyk 

umiał współpracować ze środowiskiem i cieszył się sympatią mieszkańców miasteczka i całej jego 

okolicy. Pracował przecież tutaj już od końca lat dwudziestych (1928 r.). Od władz samorządowych 

uzyskał niezbędne lokale przy ul. Warszawskiej i ul. Kościuszki. Przystosował je do potrzeb szkoły 

zawodowej. Uzyskał od Miejskiej Rady Narodowej teren pod budowę nowego obiektu szkolnego przy 

ul. Żytniej. Zlecił projekt i uzyskał zgodę na jego realizację. Za jego kadencji na stanowisku dyrektora 



stanął budynek Internatu na 144 miejsca, rozpoczęto budowę obiektu do zajęć teoretycznych 

i warsztaty szkolne. 

W roku 1963 obok ZSZ otwarto Technikum Mechanizacji Rolnictwa. To był ten stan jaki 

zastałem 1 września 1964 roku gdy po wielu wahaniach zdecydowałem się przejść z TM i ZSZ 

w Dęblinie do Ryk. 

Dęblin, to miejsce mojego urodzenia, uczęszczania do szkół, mojego pierwszego małżeństwa 

i mojej pierwszej pracy. W Dęblinie przepracowałem pięć lat, trzy jako nauczyciel przedmiotów 

zawodowych i dwa jako zastępca dyrektora. Wtedy Zenona Szlązaka, który jak ja przeniósł się w roku 

1964 na stanowisko dyrektora do ryckiego Technikum Budowlanego i Szkoły Rzemiosł Budowlanych. 

Miał w perspektywie rozwinąć tą szkołę i wybudować nowy obiekt na terenie dotąd należącym do 

parafii Najświętszego Zbawiciela. Kuratorium Warszawskie wykupiło go w części zamykającej się 

w prostokącie jak obecnie zajmuje szkoła. 

Z Dęblina odchodziłem trochę przymuszony sytuacją jaka powstała, gdy wcześniejszy dyrektor 

TM i ZSZ Witold Guzowski awansowany w 1961 r. ze szkoły na stanowisko przewodniczącego 

Powiatowej Rady Narodowej w Rykach, po dwu latach zrezygnował z tej funkcji i powrócił na 

poprzednio zajmowane stanowisko w dęblińskiej szkole. W tej sytuacji tracił swoje stanowisko Zenon 

Szlązak straciłem i ja. Gdyby nie moja nieuregulowana sytuacja mieszkaniowa, być może nie 

szukałbym nowego miejsca pracy. Ale ten bodziec zadziałał skutecznie. Z własnej inicjatywy 

dowiedziałem się, że wakuje w Sobolewie w nowym budynku LO ze służbowym mieszkaniem dla 

dyrektora stanowisko dla tegoż. Zgłosiłem chęć tam przeniesienia do Kuratorium. Naczelnik 

Szkolnictwa Zawodowego Jan Pękala odniósł się do tego niechętnie uważając, że z wykształceniem 

inżynierskim moje przejście do Liceum Ogólnokształcącego byłoby z punktu widzenia oświaty 

niekorzystne. 

W sytuacji niedoboru kadr w szkolnictwie zawodowym byłoby ze stratą dla tegoż ostatniego. 

Zaproponował w zamian Ryki albo Łosice. Uruchomił władze w Rykach z ówczesną posłanką Marią 

Rodak na czele do przekonania mnie bym wybrał właśnie Ryki. 

Wtedy konflikt interesów pomiędzy Dęblinem i Rykami o to, gdzie powinna znajdować się 

siedziba powiatu, istniał podobnie jak to dzieje się obecnie. Odbijał się on również na postrzeganiu 

perspektyw związanych z przyszłym zatrudnieniem. Był nawet ostrzejszy, bo istniejący dopiero mniej 

niż dziesięć lat od 1956 r. kiedy to powołano powiat w Rykach. Przyczyna takiego a nie innego 

rozwiązania tkwiła w sytuacji politycznej państwa polskiego, które odgrodzone było od Zachodu tzw. 

„żelazną kurtyną”. Obiekty wojskowe szczególnie rozbudowane w Dęblinie stanowiły pretekst dla 

Centrali by nie stwarzać sytuacji do większego napływu interesantów do Dęblina (aby nie ułatwiać 

rzekomo wrogim elementom penetrowania terenu wokół obiektów wojskowych). Dzięki bardziej 

centralnemu położeniu geograficznemu Ryk w przyszłym rolniczym przecież powiecie zwyciężyła 

koncepcja korzystniejsza dla Ryk. Moim zdaniem to jest pierwotna przyczyna wspomnianego 

wcześniej konfliktu, podobnego zresztą i w kilku rejonach Polski, choć nie z tego samego powodu. 

 

2. Nowa szkoła i nowe perspektywy 

Mnie Ryki kusiły perspektywą objęcia funkcji dyrektora w szkole, z której odchodził 

dotychczasowy dyrektor z powodów zdrowotnych. Władysław Korżyk po dwóch zawałach był już w 

wieku emerytalnym (rocznik 1904). Szkoła rozbudowywała się. Co prawda budynki warsztatów i do 

zajęć teoretycznych jeszcze nie zostały ukończone, a teren trzeba było zagospodarować od stanu 



surowego, ale w perspektywie w budynku głównym były mieszkania dla dyrektora i jego zastępcy. 

Dyrektor Korżyk z pomocą kierownika Internatu Zbigniewa Rafelda, zatrudnionego już w 1963 r., 

wygospodarował po roku dwa niewielkie tymczasowe pomieszczenia dla mojej rodziny. Tak stałem 

się od 1.IX.1964 r. zastępcą Władysława Korżyka, a od kolejnego września miałem objąć w szkole 

stanowisko samodzielne. 

Jeszcze przez jeden rok dojeżdżałem do Ryk z Dęblina autobusem. W Dęblinie pracowała 

początkowo na Izbie Porodowej, a potem w Szpitalu Wojskowym moja żona Laurencja. Niestety już 

wtedy poważnie zachorowała na kłębuszkowe zapalenie nerek. Rozpoczęła się wędrówka po 

szpitalach. Choroba nie ustępowała i po którymś zwolnieniu lekarskim szpital wręczył jej 

wypowiedzenie. Zmiana mojego miejsca pracy nie wymagała jakichkolwiek wyrzeczeń. Proces 

chorobowy żony pogłębiał się. W Lubelskim Szpitalu na ul. Jaczewskiego już trzeba było stosować 

dializę, aby przedłużyć życie. Przeszczepy nerek niby już zaczęto wprowadzać do repertuaru usług 

medycznych, ale ciągle słychać było o tym z wiadomości zagranicznych jako eksperymenty niektórych 

Ośrodków Klinicznych. Żona miała świadomość nadciągającej ostateczności. Gdy siedziałem przy niej 

w szpitalu podczas ciągnącej się czasowo dializy, powiedziała wtedy: „Zbyszek – ja już nie chcę tego 

dalej ciągnąć. Dla mnie nie ma pozytywnego rozwiązania.” 

Szkoła, szpital, a przede wszystkim kilkuletnia wtedy córeczka Beatka, angażowały mój czas do 

końca. Wybiegłem tym zapisem trochę naprzód do roku 1967. Wróćmy więc do roku 1964. 

 

3. Ryki i szkoła. Co zastałem na początku. 

Ryki, które wówczas poznawałem wywarły na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Mam na myśli 

ludzi, których tu spotkałem, bo miasto, chociaż dumnie nazywało się miastem powiatowym, było 

jeszcze nie tak dawno, gromadą, a potem tylko gminnym ośrodkiem. Szkoła funkcjonowała w wielu 

punktach miasteczka. Zajęcia warsztatowe w części prowadzono w budynku przy ul. Kościuszki, gdzie 

po przebudowie zainstalowała się Szkoła Podstawowa nr 2, a po niej funkcjonuje obecnie Sąd. 

W drugiej części zorganizowano w byłym domu ludowym, pamiętającym chyba początek XX wieku. 

Oddany w 1958 r, nowy budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Słowackiego pozwolił go przekazać 

szkole zawodowej na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Władysław Korżyk i jego ówcześni 

współpracownicy na terenie przejętym przy ul. Warszawskiej, dobudowali własnym sumptem halę, 

w której zlokalizowano dział mechaniczny, a obok jakieś wiaty jako magazyny na materiały do 

produkcji. Poznawałem to wszystko z pomocą p. Władysława, podziwiając jednocześnie jego 

zainteresowanie wszystkim, co dotyczyło miasta i jego mieszkańców i mieściło się z powodzeniem 

w granicach lokalnego patriotyzmu. Korżyk przecież pochodził z Sokala, miasteczka nad Bugiem, które 

po wojnie pozostało poza polską granicą w granicach ZSRR. Jego żona Florentyna urodzona 

w Sobieszynie, była moją nauczycielką języka polskiego i wychowawczynią w klasie VI i VII w szkole 

u Jana Kiciora. To była bardzo dobra nauczycielka, z którą utrzymywałem serdeczny kontakt aż do jej 

śmierci w r. 2004 r. w wieku 96 lat. 

Zajęcia teoretyczne zorganizował Korżyk na I piętrze i częściowo parterze w nowo oddanym 

Internacie. Przy ul Żytniej powstawały obiekty warsztatów i zajęć teoretycznych, budowane przez 

Garwolińskie Przedsiębiorstwo Budowlane, gdzie kierownikiem budowy był p. Stanisław Kryczka 

z Ryk. Wokół Internatu rosło zboże i ziemniaki. Obok tego terenu wznoszono kolejne budynki osiedla 

Świerczewskiego, to z zachodu, a ze wschodu, była wolna przestrzeń, na której w czwartki odbywał 

się targ przeważnie zwierząt gospodarskich. Po północnej stronie ul. Żytniej, patrząc od ul. 

Warszawskiej, mieścił się Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych, dalej masarnia GS-u, jeszcze dalej aż do 

ul. Słowackiego cały ten teren, wypełniony drewnianymi stodołami, i murowanym budynkiem 



(częściowo wykorzystywanym jako gorzelnia), stał niewykorzystany. Należał do Państwowego 

Gospodarstwa Rybackiego rozpostartego głównie na ryckich stawach, które już w 1929 r. nadawały 

Rykom dumną nazwę stolicy polskich karpi. Ryki wówczas zdobił park z pałacem, gdzie po wojnie 

umieszczono Ośrodek Zdrowia, po nim Liceum Ogólnokształcące, a od 1963 r. Technikum i Zasadniczą 

Szkołę Budowlaną. Z obiektów produkcyjnych, przy ul. Wspólnej mieściła się jeszcze Rycka 

Mleczarnia, a daleko na południu obok stacji ciągle rozwijający się PZGS, czyli powiatowe centrum 

skupu i handlu produktami rolnymi i drobnicą. Tam też miał swoje magazyny miejscowy GS, który 

należał do tutejszych największych potentatów gospodarczych. Z obiektów kulturalnych można było 

oko zatrzymać przy ul. Warszawskiej, na zbudowanym w czasach przedwojennych Kinie „Renesans”. 

Przy wjeździe do Ryk stał obiekt kultu, górujący nad miastem kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela. 

W dwupiętrowej kamienicy przy ul. Poniatowskiego, właściwie odebranej państwu Traczykom, 

zlokalizowano biura Powiatu Ryckiego, a gdy oddano do użytku nowy przy ul. 22 Lipca (1963r.) 

biurowiec, w tym miejscu mieściła się długo Komenda Powiatowa Policji. Ze starym rynkiem 

i kamieniczkami wokół niego, z szumnie zwanymi Osiedlami wokół ul. Królewskiej, na Jarmołówce, 

Brzezince, Julinie oraz Osiedlami już z prawdziwego zdarzenia, zwanych Słowackiego i Słowackiego 

Wielorodzinne, to były całe Ryki, liczące, gdy powstawał powiat, mniej niż 5000 mieszkańców, a gdy 

tu zaczynałem pracę około 8000. Do szkoły uczęszczało wtedy trochę więcej niż 550 młodzieży 

i z każdym rokiem jej przybywało. 

 

4. Nauczyciele, których tu poznałem 

Rok szkolny 1964/65 przepracowałem jako zastępca dyrektora Władysława Korżyka. 

Kierownikiem Internatu, jak wspomniałem był Zbigniew Rafeld młody, pełen pomysłów, 

zaangażowany wychowawczo opiekun i nauczyciel. Kierownikiem Warsztatów, po epizodzie z inż. 

Barcińskim, któremu praca w szkole zupełnie nie leżała, Korżyk od 1962 r. powierzył tę funkcję inż. 

Zbigniewowi Wernickiemu. Wśród grona nauczycieli zajęć teoretycznych należy wymienić Jadwigę 

Sitnik, która w Rykach wyszła za mąż za Stanisława Tymczaka, zdolnego nauczyciela szkoły 

podstawowej i już od 1954 r. w Zasadniczej Szkole Metalowej uczyła języka polskiego. Mgr Stanisław 

Rybak matematyk po UJ, tęga głowa, z trochę uszkodzonym wzrokiem w czasie śledztwa w UB, jak mi 

to zdaje się kiedyś opowiadał. Wielu młodych ludzi jemu zawdzięcza dostanie się i ukończenie 

studiów. Drugim matematykiem w szkole był mgr Marian Kuty, który przyszedł do pracy w szkole 

wspólnie z Jadzią Tymczak, która dopiero za moich czasów ukończyła zaoczne studia. Z systemu 

dokształcania zaocznego, korzystało wielu nauczycieli. Państwo ich wspierało urlopami na 

dokształcanie i pokrywaniem kosztów dojazdu na uczelnię. Marian po odejściu z LO dyr. mgra Piotra 

Grabarza został tam awansowany na uwolnione stanowisko dyrektora. Osobną postacią w gronie 

nauczycieli był Stanisław Wiak, dojeżdżający z Dęblina przez 33 lata. Później dołączyły polonistki 

Gabriela Miszkurka – Wróblewska i Elżbieta Łysiak – Bagrowska. Zbyszek Wernicki z niedalekiego 

Blizocina, obejmując stanowisko kierownika wnosił do warsztatu przedsiębiorczość, aktywność 

zawodową, nową jakość pracy. Nie było dla niego rzeczy niemożliwych. Umiał wykorzystać 

sprzyjające warunk,i by poprawić finanse warsztatu, choć ceny w tamtych czasach każdorazowo 

trzeba było uzgadniać z tzw. górą i nie mogły one przekraczać bodaj 5% poziomu zysku. Niestety gdy 

go obsmarowano w piśmie do KP PZPR, nie pomogła moja desperacka obrona na egzekutywie. 

Zbyszek musiał ze szkoły odejść, ale stało się to dopiero w 1970 r. kiedy był już po zawarciu związku 

małżeńskiego z Danusią Siepkowską, młodą fizyczką, którą do pracy przyjmowałem już ja. 

Małżeństwo Zofii i Jurka Bagrowskich do szkoły przyszło rok przede mną. Ona rusycystka, on inżynier 

mechanik. Bardzo był przydatny dla nauczania przedmiotów zawodowych. Swoją obecnością długo 

gwarantował utrzymanie w szkole specjalności: budowa i naprawa maszyn rolniczych, ciągników, 



samochodów oraz urządzeń mechanizacji rolnictwa. Rok 1963 był pod względem zatrudnienia 

nowych kadr szczególny. Przyjęto wówczas 12 osób, w tym na teorię troje. Mieścił się w tym składzie 

jeszcze Bernard Deleszkiewicz wuefista. Bardzo oddany młodzieży, chętnie wspierający inicjatywy 

zmierzające do organizacji np. Międzyszkolnych Turniejów w Piłce Siatkowej i Piłce Ręcznej o Puchar 

Dyrektora. To dzięki i jego zaangażowaniu Drużyna Podwórkowa w piłkę nożną dwukrotnie była 

w finale wojewódzkim o Złotą i Srebrną Piłkę, przez co dostąpiła wyróżnienia goszczenia u siebie 

swojego odpowiednika z Krechlebich w Czechosłowacji i złożenia u nich rewizyty. 

We wrześniu 1964 r. razem ze mną przyszli do szkoły jeszcze kowal Aleksander Cięciara 

i polonista mgr Sławek Papiewski. Wśród nauczycieli zawodu zwracali wtedy na siebie uwagę przede 

wszystkim Wacław Błachnio, Tadeusz Gałązka, Stanisław Królik, Kazimierz Czarny, Kazimierz Dawidek, 

Stanisław Kucharski, Marian Klimek. W tym samym okresie co i ja przyszli jeszcze Jan Koziej, Zenon 

Pieńkosz, Wacław Szlendak, Aleksander Cięciara. Wśród pracowników szkoły z najdłuższym stażem 

był Tadeusz Czerniejewski. Długo pełnił funkcję magazyniera w warsztacie szkolnym. Już ja 

przeniosłem go na stanowisko nauczyciela zawodu, a od 1974 r. awansowałem na kierownika 

warsztatu. 

 

5. Baza szkoły i jej uczniowie 

Internat trzeszczał w szwach, ale perspektywa rysowała się zachęcająco. Budynki dla zajęć 

teoretycznych i warsztatowych były już w trakcie budowy. Ilości uczniów i oddziałów pięły się do 

góry. W roku szkolnym 1963/64 wynosiły odpowiednio 456 uczniów i 11 oddziałów. A po ośmiu 

latach podskoczyły do 1046 ucz. i 27 oddz. Liczba zatrudnionych na pełnych etatach nauczycieli 

podniosła się z 30 do 54. W r. szk. 1967/68 zanotowaliśmy pierwszych maturzystów Technikum 5 i 3 

letniego. 

W szkole przyjęto mnie nadzwyczaj serdecznie. Dyrektor Korżyk bardzo chciał wtedy odejść już 

na emeryturę i moja osoba w tym przejściu mu bardzo pomagała. Wspominałem już, że pani Flora, 

żona Władysława, była moją wychowawczynią i nauczycielką j. polskiego w szkole podstawowej, 

która mieściła się wtedy w budynku zw. „Europa” na ul. Warszawskiej, jakieś 100 m od przejazdu 

kolejowego. Nazwa pochodziła od jego byłego właściciela, Żyda o tym nazwisku. Jako uczeń bywałem 

w dęblińskim mieszkaniu Korżyków na ul. Śląskiej. Miałem za sobą dwuletni staż na stanowisku 

kierowniczym. Z Jurkiem Bagrowskim byliśmy jedynymi nauczycielami teorii ze stopniem magistra 

inżyniera. Kadra nauczycielska była młoda. Bardzo zaangażowana w pracy. Bez uprzedzeń. Politycznie 

usposobiona raczej obojętnie. Budujące się szkolne obiekty gwarantowały w niedługim czasie pracę 

w komfortowych wręcz warunkach, w porównaniu z tymi co dotąd. 

 

6. Kontakty z władzami oświatowymi, administracyjnymi i politycznymi. 

Szkołę nadzorowało Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego. Kuratorzy: Klimaszewski, 

po nim Migdalski, wice kurator Marian Ratyński, Naczelnik Szkolnictwa Zawodowego Jan Pękala, 

wizytatorzy: Bielecka, Stefan Niedźwiedzki, Józef Gromny a po nich m.in. Eugeniusz Gładysz, Adolf 

Rzewuski czy Alina Gucma, Tadeusz Sontag i Marian Chawryło. należeli do ludzi przystępnych, 

chcących podnosić kaganek oświaty wyżej i wyżej. Finanse szkoły i warsztatów kontrolowali wtedy 

p.p. Felicki i Wilk. Kuratorzy zajmowali się inwestowaniem w oświatę. Ryki mogły służyć wtedy jako 

wzorcowy przykład. Przewodniczący PRN w Rykach Jan Kapela, który później awansował do Płońska 

a potem do Warszawy na stanowisko wiceprezydenta, rozumieli się w swoich dążeniach doskonale. 



Jan Kapela stanowił, moim zdaniem, ważną osobę w poczcie ryckich starostów, których wtedy jeszcze 

starostami nie mianowano. Przyjęta była nomenklatura Przewodniczący Prezydium PRN. Od 

ustanowienia w 1956 r. w Rykach powiatu tę funkcję pełnili kolejno: Władysław Surmacki (1956-

1961); Witold Guzowski (1961-1963); Jan Kapela (1963-1968); potem Władysław Przybysz (1968-

1972) i Eugeniusz Piątkowski (1972-1975). W połowie 1975 r. za sekretarzowania w KC PZPR Edwarda 

Gierka dokonała się reforma administracyjna, w czasie której Ryki podobnie jak w 1938 r. 

przeniesione zostały do woj. lubelskiego. Surmackiego nie pamiętam. Guzowski przyjmował mnie do 

pracy w TM i ZSZ w Dęblinie. Przepracowałem z nim trzy lata od 1959 r. Jasia Kapelę odwiedzaliśmy 

z Witkiem Guzowskim i Zenonem Szlązakiem w Płońsku. Pokazywał nam miasto, obwożąc nas po nim 

służbowym autem. Był zafascynowany jego rozwojem. Przybysz przyszedł z Garwolina, trochę utykał 

na nogę. Za jego czasów ruszyła i zakończyła się budowa nowego (przy ul. Żytniej) obiektu Mleczarni. 

Rozbudowywały się wielokondygnacjowe Osiedla Mieszkaniowe. 

Osobną grupę stanowili sekretarze KP PZPR. Od powstania powiatu „pierwszymi” byli kolejno 

Stanisław Włodarski (1956-1958); Bogdan Prażmowski (1958-1961) i wtedy, gdy zaczynałem pracę w 

Rykach - Władysław Hryńczek (1961-1964), którego dość szybko zastąpił Ryszard Tarasiewicz (1964-

1966), a po nim Adam Plewicki (1966-1970) . Potem funkcje te pełnili jeszcze Jan Bednarek (1970-

1972); Ryszard Celiński (1972-1974) i Andrzej Boudok (1974-1975). Spośród nich wyróżnił się 

szczególnie Ryszard Celiński. Po dość długim stażu w miejskiej administracji i ukończeniu studiów, był 

chyba najlepiej przygotowany do pełnienia roli kierowniczej, choć to się tak oficjalnie nie nazywało. 

On to „wychodził”, tak to się mówiło, budowę ZPOW „Hortex” i to on został jego pierwszym 

dyrektorem. Hortex zapewniał wtedy odbiór od rolników produktów ich pracy i zatrudniał u siebie 

blisko 1000 osób. Tym dorównywał w tamtym czasie Odzieżowej Spółdzielni Wielobranżowej, która 

z tzw. chałupnikami zatrudniała nawet znacznie więcej. 

Ja, jako wicedyrektor, a później długo dyrektor najczęściej miałem do czynienia z sekretarzami 

propagandy, którymi w tym okresie związanym z Warszawą byli: Halina Stoń do 1962 r. potem były 

dyrektor THRiN w Sobieszynie Jerzy Koc (1962-1968), a po nim dość długo Józef Czajkowski (1968-

1975). Adam Plewicki w Rykach zapamiętany został głównie jako antyklerykał, organizator imprez 

konkurujących z uroczystościami kościelnymi. Pokonany przez własną próżność, gdy jadąc 

w odwiedziny do Dęblina spowodował wypadek samochodowy, w którym złamał nogę i musiał 

zrezygnować ze swojej funkcji. Sekretarze wtedy chcieli o wszystkim wiedzieć i o wszystkim 

decydować. Takie to były czasy. Józef Czajkowski wtrącał się do wszystkiego. Szczególnie do spraw 

kadrowych. Spełniał wtedy, a dziś byśmy to nazwali, rolę cenzora. Niewątpliwe zasługi dla Ryk 

poczynił wicekurator Marian Ratyński. To dzięki jego staraniom rozpoczęta została budowa szkoły 

zawodowej w Dęblinie, gdzie jako wicedyrektor trochę czasu spędziłem przy kopaniu fundamentów 

pod tamtejsze warsztaty szkolne. Ratyński wspierał Korżyka przy kompletowaniu dokumentacji 

i zatwierdzaniu funduszy na budowę jego szkoły, a później szkoły budowlanej dyr. Zenona Szlązaka 

i dyr. Edwarda Oleczka w Dęblinie ZSG. 

Warto w tym miejscu wspomnieć o współpracy z Urzędem Miejskim, a właściwie Prezydium 

Miejskiej Rady Narodowej w Rykach. W warunkach niedoboru finansów nie tylko szkoła musiała 

sobie radzić z inwestycjami sama. W takiej sytuacji również było miasto, ba całe państwo miało za 

mało środków w budżecie by mieszkańcy mogli czuć się zadowoleni. Wykorzystywano więc trochę 

narzucany z góry system nakazowy ale też naturalne dążenie mieszkańców do poprawy warunków 

swojej egzystencji. Był to wyśmiewany później system czynów partyjnych, było apelowanie do 

poczucia tego, co nazwać można obywatelską potrzebą działania. Z czynów społecznych wielkiego 

pożytku nie było, ale w sumie coś z tego wynikało. Pamiętam pierwszy rok studiów na Politechnice 

i wyprowadzenie nas, studentów na budowany właśnie stadion X lecia. Przerzucaliśmy tam kilka 



godzin ziemię i gruz. Wcześniej jako uczeń chodziłem z polecenia rodziców w ich zastępstwie do 

melioracji rzeczki Irenki w Dęblinie. Nazywało się to szarwarkiem. Każdy mieszkaniec był zobowiązany 

wtedy przepracować dla dobra miasta kilka godzin w roku. Potem stosowano bardziej wymyślne 

sposoby bezpłatnej pracy na rzecz własnego miasta czy zakładu pracy. Telewizja wymyśliła coś 

takiego, jak Turniej Miast o tytuł Mistrza Gospodarności. Ryki z Milanówkiem jako pierwsze 

startowały w takim turnieju i go wygrały. Transmisja na żywo przekazywana była ze szkoły 

zawodowej w Garwolinie, bo Ryki nie mieściły się już w polu dobrego zasięgu. Zanim do tego doszło 

były wielotygodniowe przygotowania i prace na rzecz własnego środowiska. Ryki zdobyły w tych 

działaniach kilka dyplomów i sporych jak na owe czasy nagród, które spożytkowano na drogi 

i budownictwo komunalne. Współpraca szkoły z miastem dawała efekty nie tylko gospodarcze ale 

i wychowawcze. Uważałem, że wspieranie tego działania jest ważne z punktu widzenia roli szkoły 

w środowisku. Kto wtedy kierował miastem ze stołka przewodniczącego Prezydium MRN. Kiedyś to 

dla potrzeb kronikarskich zanotowałem. W okresie od 1956 r. czyli od czasu gdy Ryki uzyskały prawa 

miejskie, miastem zarządzali: Wacław Jeżewski (1955-1958); Stanisław Doliński (1958-1961); Jerzy 

Koc (1961-1962); Ryszard Celiński (1962-1970); Aleksandra Czerska (1970-1975). Potem jeszcze 

Tadeusz Nowaczyk (1975-1980); Mieczysław Szczepaniak (1980-1986); Marian Prządka (1986-1990). 

W 1991 r. przeszedłem na emeryturę. 

Jako dyrektor szkoły miałem okazję uczestniczyć w 1-3 dniowych konferencjach dyrektorów na 

rozpoczęcie każdego roku szkolnego czy też konferencjach związanych z organizowanymi wtedy 

Konkursami Prac Uczniów w ramach zdobywania tytułu Młodego Mistrza Gospodarności (w ten 

sposób szkoły zawodowe doposażały się w pomoce naukowe). Dzięki temu poznałem m.in. szkoły 

zawodowe w Ursusie, Grodzisku, Grójcu, Nowym Dworze, Dębem, Pułtusku, Płońsku, Ostrołęce, 

Sierpcu, Siedlcach, Mińsku Mazowieckim. To było dobre doświadczenie. Kurator Ratyński dbał, aby na 

konferencjach znalazł się jako referent znany w kraju profesor pedagogiki, psychologii lub socjolog. 

Jemu też zawdzięczam wspólny wyjazd w pięcioosobowej delegacji na Białoruś do Mińska, Żodino 

i nad jez. Narocz. 

 

7. Pierwszy rok i kolejne w „Mechaniku” 

Pierwszy rok do pracy w Rykach dojeżdżałem autobusem. Jeden raz w zimie, gdy mocno 

zawiało drogi śniegiem, musiałem skorzystać z kolei. Ale już w wakacje przeprowadziliśmy się z żoną 

i córką do Ryk. Korżyk z Rafeldem przygotowali nam dwa pomieszczenia w Internacie. Czas tuż po 

tym wspominam jako okres intensywnej pracy ale też ożywionych kontaktów międzyludzkich 

z koleżankami i kolegami z grona pedagogicznego na gruncie szkolnym i domowym. Założyliśmy 

wówczas Klub Nauczycielski „Belferek”, którą to nazwę zaproponował kol. Józek Kapoć. Było w nim 

nieomal co tydzień coś dla ducha i dla ciała. Prelekcje na interesujące tematy z pedagogiki 

i psychologii, potem jakiś barszczyk, pyzy nadziewane, paszteciki lub kawa, herbata i ciasteczka a do 

tego obowiązkowo brydż lub szachy. Prawie każdego roku organizowaliśmy w szkole spotkania 

andrzejkowe, bale sylwestrowe i na zakończenie karnawału. Na wakacje oprócz tygodniowych 

wycieczek dla najlepszych uczniów wyjeżdżaliśmy nad Mazurskie Jeziora (Mokre, Guzianka Mała, 

Śniardwy) i też na tygodniowe wycieczki do znanych turystycznie obiektów. To niewątpliwie 

integrowało środowisko. Dokształcanie uważałem za element doskonalenia. Realizowaliśmy je też 

przez posiedzenia Rady Pedagogicznej i Kolektywu Kierowniczego. Gdy zainstalowaliśmy w szkole 

radiowęzeł, zacząłem pisać dla niego tzw. gawędy dyrektora. Gdy je kiedyś podsumowałem, okazało 

się, że było ich nie tak mało bo 97. Do tego jeszcze gawędy w formie dialogu Agnieszki i Tomka oraz 

gawędy historyczne o bitwach, jakie toczyli Polacy w przeszłości z Turkami, Tatarami, Moskalami, ale 



też z Niemcami. W sumie 32. To dało początek działalności na polu publicystycznym, ale teraz nie ma 

potrzeby o tym pisać. 

Kuratorium nie dało środków na zagospodarowanie terenu szkolnego. Musieliśmy to robić 

sami, wykorzystując zaangażowanie nauczycieli i uczniów. Czasy były pod względem finansowym 

trudne. Pomagał Komitet Rodzicielski. W niewielkim stopniu budżet. To co można jeszcze dziś 

zauważyć, a więc drogi, ogrodzenia, budynki gospodarcze, zieleń, nawet boisko, kort tenisowy, które 

już później zostały wymienione na boisko nowe i parking, to sprawa późniejsza. Nawet tzw. „Ścieżka 

historii Polski”, która dopomogła napisać 16 gawęd o tej tematyce, to efekt lat siedemdziesiątych. 

Poprzez i z pomocą ówczesnego przewodniczącego KR Henryka Chlipalskiego, a zawodowo prezesa 

PZGS-u współdziałaliśmy w budowie Ośrodka Wypoczynkowego w Życzynie. Mieliśmy tam nawet 

przez kilka lat własne domki, dokąd harcerze wyjeżdżali na biwaki, a nauczyciele na wypoczynek. 

W 1968 r. z pomocą p. Henryka i KR przygotowaliśmy uroczystość wręczenia szkole sztandaru. 

Spośród rodziców kierujących Komitetem Rodzicielskim warto w tym miejscu wymienić jeszcze 

Andrzeja Adamczyka, czy Halinę Surmacką.  

Harcerstwo stanowiło wówczas jedną z podstawowych organizacji młodzieżowych w szkole. 

W oddanym do użytku w 1966 r. nowym budynku zajęć teoretycznych zorganizowana została 

Harcówka (27.01.1968 r.) Młodzież miała tam swoje gniazdo, gdzie organizowano zbiórki, spotkania, 

przygotowywano się do biwaków i wycieczek turystyczno – krajoznawczych. W tej pracy bardzo 

pomocnymi byli druh hm Henryk Bany, później dha Teresa Latoszyńska dh Zdzisław Warowny jako 

hufcowi w mieście i dh.dh Stanisław Waligóra, Danuta Królik, Teresa Stachurska–Maj, Artur Korżyk - 

opiekunowie harcerstwa niekiedy na etacie w szkole.  

Władze polityczne mocno naciskały na tworzenie ZMS i ta organizacja miała tu się dobrze, 

chociaż jej praca nakierowana była na indoktrynację polityczną.  

Gdy Internat uwolnił się od zajęć teoretycznych, rozwinęła swoją pracę Rada Internatu. 

Zorganizowano Klub „Uśmiech Młodych”. W piwnicach umieszczono salę ping ponga i Internacką Izbę 

Pamięci. Zbyszek Rafeld nie ograniczał swoich zadań tylko do nadzoru nad wychowankami. 

Organizował dla nich turnieje piłki nożnej i ręcznej, spływy kajakowe Wisłą, Wieprzem i po jeziorach 

mazurskich. Jakość wykonania szkolnej inwestycji budziła zastrzeżenia. Trzeba było co i rusz 

naprawiać instalację kanalizacyjną i grzewczą, szukać sposobu na poprawę stawki wyżywieniowej 

w stołówce, czuwać nad czystością i estetyką sal sypialnych. W remontach niezastąpiony był 

konserwator Henryk Kasprowicz. 

 

8. Sukcesy łatwo się zapamiętuje 

W 1970 r. rozpoczęliśmy zbieranie pamiątek i organizację Szkolnej Izby Pamięci. 

Wystartowaliśmy w ogólnopolskim konkursie na taką Izbę i osiągnęliśmy sukces. Dyplomy 

i wyróżnienia przywiózł (29.11.1977 r.) do szkoły wiceminister Oświaty gen. Zygmunt Huszcza 

z wieloosobową Komisją Konkursową. Nasza historyczka mgr Zofia Krzesińska (wtedy już zamężna, 

więc Papiewska) mogła się poczuć usatysfakcjonowana. Dość szybko kupiliśmy pianino i nawiązaliśmy 

kontakt z Filharmonią Narodową i Estradą Warszawską. Zespoły Filharmonii przyjeżdżały co miesiąc 

z koncertami prezentującymi muzykę poważną i najlepszych jej wykonawców, Zespoły Estrady 

z aktorami teatrów warszawskich prezentowały godzinne programy związane ze sztuką teatralną, 

poezją i piosenką. Przyjeżdżali na spotkania z młodzieżą dziennikarze, znani sportowcy, kilkakrotnie 

zorganizowaliśmy spotkania z przedstawicielami ambasad Krajów Demokracji Ludowej. W szkole 

działał obok ZHP - ZSMP, dzięki dużemu zaangażowaniu kol. Gustawa Malinowskiego wiele lat 



działała Spółdzielnia Uczniowska. Jakiś czas we współpracy z artystą metaloplastykiem Gorczycą 

z Warszawy działało Kółko metaloplastyczne, którym z naszego ramienia opiekował się kol. Jan Koziej, 

nauczyciel zawodu ślusarz. Kółek zainteresowań i przedmiotowych działało w tamtych czasach wiele, 

a mogło jeszcze więcej. Do organizacji roku mogłem wpisać bez kłopotu każde, jeśli ktoś z nauczycieli 

miał ochotę je prowadzić. Gdy dziś obserwuję, z jakimi trudnościami spotyka się dyrektor przy 

zabezpieczeniu etatów dla bibliotekarek, pracowników świetlicy, a nawet godzin na zastępstwa za 

nauczycieli przebywających na zwolnieniu lekarskim, to dziwię się i pytam dlaczego? Kilkanaście lat 

po wojnie było można, a kilkadziesiąt lat już nie... Niewątpliwie też bogaty każdego roku program 

obozów wędrownych, wycieczek szkolnych i dla najlepszych uczniów, imprez okolicznościowych 

organizowanych pod patronatem świetlicy szkolnej i nauczycieli w.f. wzbogacały program 

dydaktyczno – wychowawczy szkoły na przestrzeni wielu dziesięcioleci. Biblioteka szkolna 

prowadzona przez kol. Halinę Lipską chętnie gościła znanych autorów książek. Dla popularyzacji 

czytelnictwa organizowała współzawodnictwo pomiędzy klasami i uczniami, która klasa i którzy 

uczniowie wykazali się częstszymi wypożyczeniami książek. Było w tym trochę naciągania, ale 

przecież jak ktoś nie wejdzie do sklepu to też nic w nim nie kupi. Zorganizowaliśmy też z pomocą 

wychowawców i polonistów plebiscyt na najbardziej poczytną książkę z biblioteki. Wygrała „Zapałka 

na zakręcie” Krystyny Siesickiej, miejsce drugie zdobyła „Trylogia” Henryka Sienkiewicza, zaś trzecie - 

„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Osobiście dość często z pomocą ankiet wśród uczniów 

przeprowadzałem badania socjologiczne mające za cel sprawdzenie, jak młodzież reaguje na 

zdarzenia i na wymagania szkolne. Miały one wspólny tytuł zawarty w pytaniu: Jaka jest nasza 

młodzież? Podsumowywałem je w transmisjach przez radiowęzeł. To był też nasz wkład w tworzenie 

własnego systemu wychowawczego w szkole.  

Osobny rozdział w szkole zawodowej tworzą warsztaty szkolne. W systemie oświatowym 

realizowanym w PRL, warsztaty miały być samowystarczalne, czyli wypracowywać nawet nadwyżkę, 

którą przekazywało się do Kuratorium, a część z tego wracała do szkoły w formie nagród. Warsztat 

dysponował osobnymi salami do obróbki ręcznej i mechanicznej, spawalnią i kuźnią, izbą pomiarów, 

własnymi samochodami i ciągnikami do nauki jazdy i własnym placem manewrowym. Część tego 

wyposażenia trzeba było zdobyć poprzez współpracę z zakładami pracy, które najczęściej 

nieodpłatnie przekazywały to, co dla nich było zbyteczne. Resztę trzeba było kupić z wypracowanej 

nadwyżki. Trzeba przyznać, że miałem pod tym względem oddanych współpracowników. Począwszy 

od inż. Zbigniewa Wernickiego (1962-1970), poprzez inż. Andrzeja Zacha (1970-1974), i Tadeusza 

Czerniejewskiego (1974-1990). Dobrze swoją rolę spełniali zastępcy kierownika m.in. Edward 

Wieczorek (1963-1967), Stanisław Królik (1969-1974), Janusz Ochap (1974-77) czy mgr inż. Jerzy 

Bagrowski… O ich pracy może świadczyć też choćby ten fakt, że w 1979 r. ZSZ nr 1 w Rykach został 

wyróżniony w Konkursie BHP p.t. „Szkoła Zawodowa – Szkołą Kultury i Bezpieczeństwa Pracy” ze 

szczebla centralnego. 

Funkcje mojego zastępcy w okresie 26 lat mojej pracy na stanowisku dyrektora pełnili 

odpowiedzialnie Kol. Kol. mgr Kazimierz Kowalczyk (1973-1991), były dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Rykach i mgr inż. Jerzy Bagrowski, który sporo czasu był nauczycielem przedmiotów zawodowych, 

by po 1983 r. przejść na stanowisko dyrektora, najpierw w Wydziale Oświaty, a potem wicedyrektora 

w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach. Od 1975 r. drugim zastępcą 

dyrektora pod względem stażu był mgr inż. Tadeusz Wojtaś, który w 1991 r. przejął moje obowiązki, 

gdy udawałem się na emeryturę. Muszę przyznać, że Kadra Pedagogiczna, poza małymi wyjątkami 

stanowiła zgrany zespół. Jak to się niekiedy mówi nadawała się do wszystkiego i potrafiła wykonać 

każde zadanie, które przed nią stanęło. Wtedy wiele się robiło bez oczekiwania na zapłatę. Sytuacja 

trochę się popsuła pod koniec lat siedemdziesiątych i to za sprawą pojedynczych osób, ale o tym 

pisać z perspektywy lat nawet nie wypada. 



W administracji szkolnej od początku mojej pracy w Rykach zastałem kol. Teresę Dziedzic jako 

sekretarkę a potem kierownika administracyjno – gospodarczego i kol. Henrykę Czerniejewską - 

główną księgową szkoły. Przepracowały ze mną przez cały okres mojego stażu w ZSZ nr 1 im. 

Władysława Korżyka, które to imię nadano szkole w czterdziestą rocznicę założenia szkoły. (1987 r.) 

Podobnie z oddaniem pracowała w Internacie kol. Jadwiga Warowna jako intendentka i kierowniczka 

stołówki. Z pełnym zaangażowaniem wspierała ją kol. Honorata Kwiatkowska i szefowa kuchni 

Jadwiga Piotrowska. Księgowość warsztatu szkolnego prowadziła Alicja Walasek. Równie dobrze 

wspominam m.in. pracę sekretarek kol. kol. Małgorzaty Łagowskiej – Mytych i Marii Jakubik. Trudno 

w tym stosunkowo krótkim szkicu wymieniać wszystkich. Znacznie więcej nazwisk zawiera 

monografia szkoły, którą opracowałem już będąc na emeryturze, na zlecenie dyr. mgr inż. Tadeusza 

Wojtasia. 

Zbigniew Lipski 

Ryki, maj 2017 

 

Zbigniew Rafeld 

 

Moja przygoda z internatem 

 

Wypowiedź moja to dość luźna, osobista refleksja dotycząca pracy w charakterze kierownika 

szkolnej agendy, która przez 22 lata była moim „drugim domem”, przy dążeniu do tego, aby tak ją 

postrzegali i rozumieli zarówno wychowankowie, jak i wspomagający mnie wychowawcy i pracownicy 

administracyjno – obsługowi placówki. 

Propozycja napisania swoich wspomnień do opracowania mającego być przyczynkiem do 

Jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Zawodowych im. Władysława Korżyka spadło na mnie 

niespodziewanie, wywołując kłopotliwą świadomość tego, że minęło już wiele lat odkąd rozstałem się 

z tą szkołą, że pamięć już nie najlepsza, że obecna forma fizyczna i psychiczna stwarza pewne 

ograniczenia w stworzeniu tekstu mającego znamiona rzetelności i wierności w przedstawianiu 

faktów i osób, ich chronologii oraz sposobu zaprezentowania. Stąd taka, a nie inna forma tej 

wypowiedzi. 

Szukając inspiracji, wywołania wspomnień i możliwości spojrzenia w przeszłość z perspektywy 

dnia dzisiejszego, perspektywy przeżytych lat, nabytych doświadczeń i wiedzy – przekartkowałem po 

raz kolejny pracę pióra mojego drugiego w tej szkole dyrektora, mgr inż. Zbigniewa Lipskiego, 

stworzoną i opublikowaną z okazji 50-lecia szkoły o dumnie brzmiącej nazwie „Zespół Szkół 

Zawodowych im. Władysława Korżyka w Rykach – 1947 – 1997”. Jest na pewno dostępna 

w bibliotece szkolnej. Warto po nią sięgnąć także w dniu dzisiejszym. To istna kopalnia 

uporządkowanej wiedzy o szkole, ludziach w niej pracujących i uczącej się młodzieży. Przy tej 

czynności przyszła pierwsza refleksja. Jak wiele nasza szkoła, inne placówki oświatowe, zakłady pracy, 

całe miasto i powiat, organizacje społeczne, tereny sąsiadujące z nami, ludzie tutaj żyjący i pracujący 

– po prostu nasza wspólna historia, zawdzięczają kronikarskiej pasji, dociekliwości, mądrości, taktowi, 

rzetelności oraz ilości poświęconego czasu – Zbyszkowi Lipskiemu. Nie umiem, nie jestem w stanie 

wymienić wszystkich opracowań, pod którymi widnieje jego podpis, choć może warto byłoby je 

skatalogować. Było ich wiele. Za wszystkie składam wyrazy głębokiego szacunku i podziękowanie, 



również z pozycji byłego Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej i Przewodniczącego Rady 

Miasta (w starych i nowych uwarunkowaniach ustrojowych). Przyszły również refleksje dotyczące 

mojej pracy w internacie szkolnym, ale także myśli bardzo serdecznych wspomnień o ludziach 

i wydarzeniach, które zostawiły trwałe ślady w pamięci i sercu. Opowiem o nich bardzo wybiórczo, 

może w jakiś sposób reprezentatywny. 

„Przygoda” moja rozpoczęła się 1 września 1963 roku, a właściwie kilka dni wcześniej, od 

spotkania z twórcą szkoły, pierwszym moim dyrektorem – Władysławem Korżykiem. Zrobiło ono na 

mnie niezatarte wrażenie. Ujęła mnie jego bezpośredniość, serdeczność, opiekuńczość, wiedza 

o swojej szkole i mieście, w którym żył i pracował. Także rozumienie swojej roli, którą mu powierzono 

i którą tak pracowicie spełniał. Wdzięczny jemu będę zawsze za to, że pokierował moimi pierwszymi 

krokami w Rykach i spowodował, że od początku mogłem poczuć, że jestem we właściwym miejscu, 

wśród przyjaznych ludzi, po prostu „swojsko”. To uczucie ugruntowały we mnie spotkania następne, 

poznawanie nowych koleżanek i kolegów, nacechowane wielką życzliwością i chęcią udzielania 

pomocy, której wtedy wraz z żoną Eugenią i synem Markiem bardzo potrzebowaliśmy. 

Dyrektor Korżyk w bardzo czytelny sposób przedstawił mi, w jakim miejscu, na jakim etapie 

szkoła obecnie się znajduje, jakie z tego faktu wypływają problemy i jaka będzie moja rola w ich 

rozwiązywaniu, po prostu - moje obowiązki. Przyjąłem je ze zrozumieniem i wiarą, że zdołam im 

sprostać. Był to akurat końcowy moment I etapu budowy od podstaw nowego kompleksu szkolnego. 

Pierwszym z budynków przygotowanym do oddania do rychłej eksploatacji był właśnie budynek 

internatu. Został przejęty w użytkowanie na początku kwietnia 1964 r. Podkreślam te fakty celowo, 

gdyż wynikały z nich pewne implikacje dotyczące i moich obowiązków, i roli jaką internatowi 

przypisywano. Pierwszeństwo, jakie w procesie inwestycyjnym dotyczącym budowy szkoły oddano 

internatowi, wiązało się bowiem z tym, że tutaj została zlokalizowana kotłownia ze składowiskiem 

opału, w perspektywie ogrzewająca cały obiekt szkolny, również duży osadnik nieczystości wraz 

z przepompownią ścieków. To były dla internatu, jego kierownika i pracowników spore wyzwania. Jak 

duże i jakiego rodzaju - pokazało życie już w początkowej fazie użytkowania obiektu. 

Powracam do nich myślą trochę anegdotycznie, trochę z uśmiechem, lecz zapewniam, że 

wtedy nie bardzo nam do śmiechu. Rozpoczęły się bowiem problemy z odpływem ścieków, 

z zalewaniem pomieszczeń w piwnicach i w kotłowni. Interweniując doraźnie wiele razy szukaliśmy 

przyczyny. Wreszcie trzeba było samemu zejść do osadnika, aby przekonać się, że odpływowe rury 

kanalizacyjne były blokowane przez piasek, glinę i kawałki drewna. Podejrzewaliśmy zgniecenie rury 

pod ciężarem ziemi, jej wadę. Wątpliwości budziły jednak kawałki drewna. Pozostało wykonać 

głęboko wykop i oględziny w obecności inwestora, wykonawcy, nawet władz powiatu. Przyczyna 

okazała się być prozaiczna i bardzo niechlubna dla wykonawcy budowy. Brakujący przed osadnikiem 

kawałek rury kanalizacyjnej zastąpiono zmyślnie korytkiem zbitym z desek. Nie było problemu póki 

deski wytrzymały, jak przegniły powstał wstyd dla budowniczych.  

Życie przyniosło jeszcze inne wyzwania, że wspomnę choćby o okresowych problemach 

z dostawami opału czy koniecznością wyjazdu po pęknięte elementy pieców c.o., aż do wytwórcy pod 

granicą niemiecką. Problemy czasami się powtarzały. Wszystkie były dla mnie elementami tytułowej 

przygody, ale nie przysłaniały one nam konieczności realizacji wdrażania w życie przyjętego programu 

wychowawczego internatu. Ujęty on był w cztery główne zadania kierunkowe, może należałoby 

powiedzieć – cele, które w naszej pracy powinny nam przyświecać. Miał charakter otwarty na 

wszelkie korekty i poprawki, jeśli życie będzie tego wymagać. 

Zyskał on aprobatę moich dyrektorów – najpierw Władysława Korżyka, a później po jego 

odejściu na emeryturę, również Zbigniewa Lipskiego. Miała ona istotne znaczenie, gdyż w różnej 



perspektywie czasowej wynikała z niej zgoda dla różnych inicjatyw wykonawczych, na ponoszenie 

kosztów, na wyjazdy. Ponieważ program ten był dla mnie zawsze bardzo ważny, starałem się być mu 

wiernym. Przytoczę również dzisiaj jego brzmienie. Celem naszych wszystkich działań miało być: 

- zapewnienie wychowankom jak najlepszych warunków bytowych i nauki własnej, 

oscylujących wokół idei „Internat – drugim domem”, 

- wnikliwe poznawanie predyspozycji intelektualnych chłopców, ich aspiracji i uzdolnień oraz 

stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju, uwzględniającego ich maksymalną 

atrakcyjność;  

- wplatanie poczynań wychowawczych internatu w nurt programu całej szkoły i środowiska 

lokalnego,  

- prowadzenie pracy wychowawczej przy możliwie najszerszym kontakcie z domem rodzinnym 

chłopców. 

Dla ubarwienia swojej wypowiedzi, a jednocześnie dalsze podkreślanie tego, że była w tym 

wszystkim rzeczywiście „przygoda”, wypada teraz opowiedzieć o niektórych faktach z życia internatu, 

a zdarzeniach charakterystycznych, bądź takich, które pozostawiły trwały ślad w mej pamięci. 

Zacznę od tego, że internat nasz miał pewne cechy przynależne bardziej bursom. Był placówką 

męską, „domem” dla młodzieży nie tylko macierzystej szkoły, ale również z zaprzyjaźnionego TB i ZSB 

w Rykach. Napływała do nas młodzież z domów rodzinnych, ale także z innych placówek 

opiekuńczych, jak chociażby z domów dziecka. Z bagażem różnych doświadczeń, nie zawsze o 

pozytywnym zabarwieniu wychowawczym. W pewnym momencie zarzutowało to negatywnie na 

dobrym dotychczas wizerunku internatu. Ale go nie zniszczyło. Budynek, w którym mieszkaliśmy, 

uczyliśmy się, pracowaliśmy i odpoczywaliśmy był obiektem wzniesionym według projektu typowego, 

przeznaczonym dla 144 wychowanków. I tylu przyjęliśmy w momencie zasiedlania. Ale presja 

środowiskowa i zapotrzebowanie na miejsce była wtedy dużo większa. Staraliśmy się jemu sprostać. 

Niewielkie było jednak pole manewru, jeśli chodzi o wykorzystanie pomieszczeń, ale byliśmy przecież 

szkołą „metalową”, a łóżka, w które wyposażył nas CEZAS były wykonane z takiego materiału. Trochę 

myśli technicznej, trochę pracy fachowców z warsztatów szkolnych oraz naszych pracowników 

i mieliśmy łóżka „piętrowane”. W ten sposób w momencie szczytowym mogliśmy przyjąć (jeśli 

pamięć nie zawodzi) 218 chłopaków. 

Podobnie było z pomieszczeniami. Projektant nie przewidział ani „rezerw”, ani pozytywnego 

odpowiedzenia na chęci i potrzeby naszej młodzieży. Wykorzystaliśmy wszystkie możliwości, 

zagospodarowując wszelkie „zakamarki”, od piwnicy aż po dach. W ten sposób powstała m.in. tak 

bardzo potrzebna przyszłym technikom przy wykonywaniu prac dyplomowych, obok sali do nauki – 

także kreślarnia. O innych rozwiązaniach jeszcze wspomnę. W początkowym okresie, jeszcze przed 

zasiedleniem obiektu gromadziliśmy sprzęt i wyposażenie. Napływały zamówione przez 

zapobiegliwego dyrektora Korżyka sprzęty, wyposażenie pralni i stołówki. Kupowaliśmy pościel, koce, 

reprodukcje i inne akcesoria niezbędne do urządzenia pomieszczeń. Nie zapomnieliśmy także o 

innych potrzebach wychowanków. Pojawił się więc stół do ping ponga, piłki, siatki, a nawet rękawice 

bokserskie. Był to pracowity okres uczenia się internatu, rozpoznawania jego funkcji, 

przygotowywanie do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i co ważne, także gospodarczych 

placówki. 

Była ona przecież dużym gospodarstwem ze stołówką, wydającą w momentach szczytowych 

ok. 300 obiadów dla młodzieży, pracowników i nauczycieli, nie tylko naszej szkoły, ale również 

zaprzyjaźnionych szkół sąsiednich. Gospodarstwem mającym swój transport, które podnosiło 



wyżywienie w oparciu o własną tuczarnię, ogród warzywny i przetwory wytworzone przez 

pracowników. Napłynęli oni do placówki chwilę przed przybyciem młodzieży i w odpowiedniej 

perspektywie czasowej stworzyli zespół rozumiejący statutową rolę internatu i potrzebę wspierania 

kierownika i wychowawców w realizacji naszego programu opiekuńczego. 

A potem przyszła proza życia szkolnego. W internacie pulsowało ono w narastającym tempie, 

wypełnionym zdarzeniami, których oczekiwała od nas macierzysta szkoła, ale również inicjatywami 

własnymi o których trudno zapomnieć i w momencie historycznej refleksji chociażby nie wspomnieć. 

O wszystkich się nie da, było ich zbyt dużo, różnej rangi i znaczenia. A więc dziś znów wybiórczo 

jeszcze słów kilka. Zaczęło się od wzajemnego poznawania. Wśród codziennych czynności i nauki 

wyławialiśmy przeróżne „talenty”, określaliśmy zainteresowania i możliwości. Było ich niemało. 

Doszukaliśmy się wśród powierzonej nam młodzieży chłopców o predyspozycjach malarskich, 

fotograficznych, modelarskich, wokalnych, sportowych, manualnych, a nawet kabaretowych. Stąd był 

już krok do decyzji o dalszym zagospodarowaniu pomieszczeń i planowaniu zajęć. Powstały więc sala 

do tenisa stołowego, ciemnia fotograficzna, Klub „Uśmiech Młodych” stworzony na bazie dwóch 

mniejszych, połączonych ze sobą pomieszczeń. W nim funkcjonowała mini kawiarenka. 

W podziemiach zafunkcjonowała modelarnia, która po różnych próbach przyjęła formę wielkiej 

makiety kolejki elektrycznej. Rozbudowaliśmy ją w sporej przestrzeni czasowej, stopniowo kupując 

elementy w Centralnej Składnicy Harcerskiej. Ale efekt był znakomity. Po zgaszeniu świateł, sala 

piwniczna żyła kolorowym, pulsującym życiem. Robiła duże wrażenie, a przy pulpitach sterujących – 

dumni wychowankowie. Wspominam o pomieszczeniach, ale nie o „manewry” dotyczące lokali tu 

chodzi, lecz o to co się w nich działo. Sala tenisa, pomieszczenie chyba najbardziej oblegane, a w niej 

mistrzostwa indywidualne i drużynowe rozgrywki ligi internackiej. W Klubie na I piętrze cykliczne 

„Zgaduj-zgadule”, „Wieczory przy świecach”, czy rozśpiewane „Spotkania z balladą” (własną). Tu 

prezentowały się rodzime talenty, tu też narodził się szkolny kabarecik. Zawsze było spore 

zapotrzebowanie na ciemnię fotograficzną – stąd sporo fotek w kronikach, ale i w zbiorach własnych. 

Swoje pomysły i zdolności wykonawcze prezentowali wychowankowie w konkursach na najlepszą 

salę, najbardziej funkcjonalną szafkę, czy przy wykonywaniu przedmiotów użytkowych, przydatnych 

w salach mieszkalnych i innych pomieszczeniach. Królowały tu lampki nocne powstające przy 

wykorzystaniu metaloplastyki w warsztatach szkolnych i przemyślne konstrukcje oparte na 

korzeniach jałowca i innych leśnych drzewek i krzewów. Zmysł radiotechniczny niektórych 

wychowanków wykorzystaliśmy przy radiofonizacji placówki. 

W swoich działaniach nie ograniczyliśmy się do własnego, internackiego podwórka. Chcieliśmy 

być widoczni na forum całej szkoły i w środowisku lokalnym. Wspominałem wcześniej o kabareciku. 

Prezentowała się w nim nie tylko brać z internatu, ale również „artyści” ze szkolnego podwórka. 

Występowali oni na uroczystościach szkolnych, wykorzystując nieraz naszą dekorację, efekty świetlne 

i scenografię. Bawił w dobrym wykonaniu śpiew i muzyka przebojów „na czasie” (m.in. brawurowo 

wykonywana „Cała sala śpiewa z nami”) parodia Jerzego Ofierskiego, humor z zeszytów szkolnych, 

specyficzna poezja Ludwika Jerzego Kerna itp. Występy na terenie szkoły zaprowadziły nas dalej. 

Pamiętany był program na rzecz Przedszkola nr 1 przy ul. Szkolnej prezentowany w Sali Kina 

„Renesans”. Aplauz wzbudzała przykrywająca cały ekran kinowy dekoracja z panoramą Warszawy, 

namalowana na zszytych prześcieradłach przez jednego z chłopaków. Zmyślnie podświetliliśmy ją 

pulsującymi światełkami. Wspierali nas wtedy koledzy z nauczycielskiego zespołu muzycznego. 

W repertuarze nie zabrakło m.in. przebojów warszawskich. Sukces był okazały. Takie występy 

zaprowadziły nas wreszcie na wojewódzki przegląd amatorskich zespołów artystycznych w Siedlcach. 

W programie uwzględniliśmy „taktycznie” utwór prawie własnej kompozycji – piosenkę o tym 

mieście, z fragmentami do wspólnego śpiewania. Choć nie dostaliśmy się na podium zwycięzców, to 

zaskarbiliśmy sobie serca tamtejszej publiczności, o czym świadczyły „bisy” i długie oklaski. 



Wracaliśmy dumni jak pawie. Nasz udział na forum szkolnym nie ograniczał się tylko do prezentacji 

artystycznych. Niejako specjalnością internatu stała się praca i pomysły w czasie przygotowywania na 

różne okazje okolicznościowych wystawek dorobku szkoły. 

Tymczasem w samej placówce życie toczyło się dalej swym „twórczym torem” Wysłużone łóżka 

zastąpione zostały wygodniejszymi tapczanikami. Poprawiło to standard opiekuńczy internatu. Po 

odpowiednich przegrupowaniach biblioteka szkolna przeniesiona została do pomieszczeń na parterze 

internatu, tuż przy wejściu do budynku. Dawała wychowankom oprócz swych funkcji statutowych 

lepsze warunki nauki własnej. 

W działaniach wychowawczych znaczącą rolę odgrywała turystyka, szczególnie wodna, choć 

chętnie wędrowaliśmy też szlakami górskimi. Postawiłem na nią bo od dzieciństwa sam 

pasjonowałem się wodniactwem, a Mazury odwiedziłem po raz pierwszy mając 12 lat. I zostały mi 

one we krwi, aż do dnia dzisiejszego. Zaproponowałem młodzieży tę formę spędzania wolnego czasu 

czując, że będzie to szansa na konsolidację zespołu, pokazanie nowych możliwości, zapewnienie 

programowej atrakcyjności pobytu w internacie, lepsze poznanie wychowanków. Zaczęło się 

skromnie, już w 1965 roku, stacjonarnym pobytem nad pięknym jeziorem Mokrem, ale już 

zapewniając kontakt z łodzią, z kajakami, ucząc bezpiecznego obcowania z wodą. I młodzież to kupiła. 

Ta forma odpoczynku, obcowania z przyrodą, uczenia się Polski, poznawania samych siebie, swoich 

możliwości, zagościła w internacie nieomal na stałe. Została zaakceptowana również przez Grono 

Pedagogiczne Szkoły. Wśród opiekunów naszych corocznych wypraw byli też, oprócz naszych 

wychowawców, nauczyciele z teorii, warsztatów szkolnych, osoby z kierownictwa szkoły, ale nawet 

pracownicy obsługi (kierowca Wiesław Pardo, konserwator Henryk Kasprowicz.). Przez lata 

opłynęliśmy cały szlak Wielkich Jezior Mazurskich, od jeziora Nidzkiego zaczynając, aż po Giżycko 

i duże jezioro Niegocińskie, nie omijając największych Śniardw. Pływaliśmy rzekami – piękną 

utrzymaną w dzikim stanie Krutynią, Czarną Iznotą, Wieprzem (ok. 190 km od Dorohuczy do 

Kośmina), Wisłą od Sandomierza, aż do Modlina. Każda z tych wypraw miała swój specyficzny koloryt, 

obfitowała w rozmaite przygody i zasługiwałaby na odrębne wspomnienie. 

Nie czas i miejsce na to, ale skoro przy pisaniu tych słów ponownie zaczęły pracować zmysły, 

dopowiem, że wśród przesuwających się przed oczami obrazów, pojawił się i ten przywołujący na 

myśl wizję stacjonarnego obozowiska nad jeziorem Bełdany. Malowniczy półwysep Goły Rożek, a na 

nim z jednej strony polany namioty wypełnione młodzieżą, a z drugiej spora grupa nauczycieli 

z rodzinami. I słyszę jeszcze dźwięk gongu wzywającego na posiłki, przygotowane przez nasze panie 

kucharki. I widzę tę przemieszaną nauczycielsko-uczniowską grupę osób, bardzo z sobą 

zaprzyjaźnionych. Obraz godny upamiętnienia. 

Rozbrzmiewają także echa wieczornego muzykowania przez niepełny wówczas skład 

Nauczycielskiego Zespołu Muzycznego, powstałego na bazie Klubu „Belferek”., na obozowisku nad 

jeziorem Guzianka, koło Rucianego. Nasze koncerty przyciągały do ogniska ludzi z sąsiednich 

obozowisk i konieczność odpowiadania na pytania: skąd jesteśmy? Co to za szkoła? Gdzie jest taki 

internat? Podziwiano nas za inicjatywę i trochę nam zazdroszczono. 

Zbyt dużo było naszych wypraw i przeżyć z nimi związanych, zbyt wiele dobrego po nich w 

pamięci zostało, aby o nich dłużej się rozwodzić. Powiem jeszcze to, że nie podchodziliśmy do nich 

wyłącznie konsumpcyjnie. Praca nad ich przygotowaniem zaczynała się wczesną wiosną od 

planowania, przygotowywania koncepcyjnego, wertowania map i przewodników, szukania 

sprzymierzeńców, a potem twórczego przetwarzania uzyskanego wsparcia. To była kilkumiesięczna 

praca wciągająca zawsze dużą grupę zapaleńców spośród młodzieży. 



Zawsze mogliśmy liczyć na zrozumienie i wsparcie Dyrekcji Szkoły, księgowości, pracowników, 

administracji i obsługi, Komitetu Rodzicielskiego i - co chcę specjalnie podkreślić - Warsztatów 

Szkolnych. Było ono jakby oczywiste, ale uzyskiwaliśmy je także w środowisku, w którym szkoła 

funkcjonowała. Wiele zawdzięczamy placówce WOPR zlokalizowany przy ujściu Wieprza w Dęblinie. 

Tam, za cenę prac konserwacyjnych, najpierw otrzymaliśmy do bezpłatnego wykorzystania potrzebny 

sprzęt. To były kajaki i łodzie niektóre wycofane już z eksploatacji. My potrafiliśmy przywrócić je do 

życia i dalej nam służyły. 

Życzliwość i pomoc okazały nam miejscowe zakłady pracy. Wspomnę tu o PGR-e, który 

wyposażył nam, a potem przekazał silnik motorowodny „Niesob”, o PZGS-e, który za symboliczną 

złotówkę niejeden raz zapewniał nam ciężarowy transport sprzętu pływającego, namiotów i innego 

wyposażenia biwakowego. 

Nie mogę w tym miejscu pominąć specjalnej pomocy, jaką kiedyś otrzymaliśmy ze strony 

niektórych kolegów z warsztatów szkolnych. Zbyt wiele dobrych i niecodziennych wspomnień ona 

przywołuje. Pojawił się bowiem pomysł budowy katamaranu. Tego dotychczas nie próbowaliśmy. 

Pomysł chwycił i w efekcie - dzięki poświęconemu czasowi, wiedzy i wielkiej fachowości nauczycieli 

zawodu - powstała zespawana z blach konstrukcja oparta na dwóch pływakach, powiązanych 

pomostem drewnianym, mająca zamiast tradycyjnych siedzeń, wykonane ze sklejki, zmyślne 

skrzyneczki, na których siedzieliśmy, lecz również lokowaliśmy w nich sprzęt potrzebny na biwakach. 

Była to konstrukcja solidna i bezpieczna, mająca, jak obliczyliśmy, udźwig ok. 1 tony. Napędzana 

silnikiem, o którym wcześniej wspomniałem, wspomagana nieraz żaglem, też własnego pomysłu 

i wykonania. Konstrukcja wywoływała zainteresowanie, a u braci żeglarskiej nieraz życzliwe uwagi. 

Pamiętam spotkanie z żaglami na Kanale Mioduńskim i okrzyk na jednej z nich i „popatrz, popatrz – 

trybuna na 22 Lipca płynie”. Odpowiedzieliśmy stosownym pozdrowieniem i przyjaźń została 

zawarta. Katamaran zwodowaliśmy na jeziorze Nidzkim, koło leśniczówki „Pranie” (własność 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, którą wtedy władała już córka poety Pani Kira). Pływał 

z powodzeniem po Wiśle i wielu jeziorach mazurskich. 

Zbyt wiele dobrych wspomnień ten aspekt naszej pracy wywołuje, zbyt wiele było przeżyć 

z nimi związanych, aby móc je sprawiedliwie i wiernie opisać, czy choćby wspomnieć o nich. A trzeba 

jeszcze słów kilka poświęcić temu, co było motorem naszych działań, naszych inicjatyw. Bez 

wątpienia stał się nim udział w ogólnokrajowym współzawodnictwie o tytuł przodującego internatu, 

prowadzonym głównie pod kierunkiem Ministerstwa Oświaty, ZG ZNP przy współudziale organizacji 

młodzieżowych. Przystąpiliśmy do niego po tym, jak praca nasza zaczęła być zauważana 

w środowisku lokalnym, ale i na forum wojewódzkim. Rozmowy na ten temat wśród wychowawców 

przyniosły efekt pozytywny w postaci naszych pomysłów i inicjatyw. Czuło się, że chcemy odegrać 

w tym współzawodnictwie znaczącą rolę. Życie przyniosło jednak bardziej satysfakcjonujące 

rozstrzygnięcia. Znaleźliśmy się w gronie trzech najlepszych placówek w dawnym woj. warszawskim, 

wymienieni na I miejscu, z prawem reprezentowania we współzawodnictwie centralnym. Zauważono 

nas w prasie. Życzliwie a nawet pochlebnie wypowiedziała się o nas „Filipinka” i „Trybuna 

Mazowiecka”, a po latach i kolejnym sukcesie „Sztandar Ludu” i „Głos Nauczycielski”. W pamiętnym 

roku 1974, roku naszych piłkarskich sukcesów na Mistrzostwach Świata odwiedzał nas i pokazał na 

ekranach Telewizyjny Kurier Warszawy, Mazowsza, audycja I programu TV. To bardzo podbudowało 

wychowanków, wywołując chęć bycia jeszcze lepszymi. I tak też się stało.  

Po zmianach ustrojowych i znalezieniu się Ryk w granicach województwa lubelskiego, nie 

spuściliśmy z tonu, poszukaliśmy nowych form pracy, jeszcze bardziej ją dokumentowaliśmy. To 

właśnie wtedy pojawił się pomysł organizowania dorocznych spotkań wigilijnych przed kolejnymi 

świętami Bożego Narodzenia. To na nich wychowankowie wspólnie z przedstawicielami dyrekcji 



szkoły, rady pedagogicznej i zespołu wychowawczego internatu, pracownikami administracji i obsługi 

dzieląc się opłatkiem, racząc smakołykami przygotowanymi przez nasze panie kucharki obdarzali się 

życzeniami kierowanymi również do domów rodzinnych młodzieży. Było wspólne śpiewanie kolęd, 

pojawiły się krótkie elementy podsumowania tego, co w minionym roku wspólnie osiągnęliśmy, 

a nawet prezenty pod choinkę. Nie indywidualne, lecz mające znaczącą wartość dla wszystkich, jak 

np. radiola i wyposażenie radiowęzła. Spotkania te stały się ważnym elementem naszej pracy 

wychowawczej, pogłębiania więzi międzyludzkich i pośrednio kontaktów z rodzicami chłopców. Stały, 

bezpośredni kontakt utrzymywaliśmy za pośrednictwem odrębnych spotkań z rodzicami podczas 

szkolnych wywiadówek. Byli oni dobrze zorientowani w tym co robimy, co oferujemy młodzieży, jakie 

mamy trudności i jakie odnosimy sukcesy. 

Wychowankowie potwierdzali swój uczuciowy związek z internatem, przyjeżdżając do nas 

również w czasie wakacji. Nie w odwiedziny, ale aby uczestniczyć w pracach renowacyjnych 

i drobnych remontach, które siłami własnymi, z udziałem pracowników obsługi przeprowadzaliśmy. 

To też była jedna z dobrych tradycji placówki. Współzawodnictwo placówek opiekuńczo - 

wychowawczych przeprowadzane także przez Kuratorium Lubelskie przyniosło nam kolejny sukces 

i dyplom dołączony do bogatej już kolekcji zdobiącej korytarze i pomieszczenia, potwierdzający, że 

znów jesteśmy w ścisłej czołówce wojewódzkiej, jak i krajowej. To nas nobilitowało, pozwalało 

przysłonić potknięcia jakich się nie ustrzegliśmy, ale i rozmawiać o nich, wyciągać wnioski, dzielić się 

nimi z innymi. 

Swoistą nagrodą i wyróżnieniem było dla nas, ale i całej szkoły, powierzenie nam w 1976 roku 

organizacji Wojewódzkiej Konferencji Kierowników Internatów. Dla mnie osobiście wielkie znaczenie 

miało nie tylko to, co na forum konferencyjnym powiedzieli przedstawiciele władz oświatowych, lecz 

również to, co w wielu zapytaniach i wypowiedziach kuluarowych usłyszałem od praktyków, 

kierowników innych placówek. Tego nie da się skomentować. To dobitnie ocenił mój przyjaciel 

i dyrektor szkoły mgr inż. Zbyszek Lipski, który w kronice zapisał: „To był dzień triumfu koncepcji 

pracy”. Ja dodam od siebie, że triumfu nie tyleż naszego internatu, co mojej szkoły. 

Piszę dziś o tym pełen wątpliwości, nie wiedząc czy właściwie oddaję to, co cechowało naszą 

pracę, nasze wysiłki. Nie wymieniam celowo nazwisk, było ich zbyt dużo, a nie chciałbym nikogo 

pominąć, ani pomniejszyć zasług. Wszyscy, z którymi się zetknąłem, którzy pomagali, doradzali, 

choćby okazywali życzliwość, zasługują na najwyższy szacunek i taki Im w dniu kolejnego jubileuszu 

szkoły wyrażam. Wypada mi na zakończenie dodać kilka słów odnoszących się do tytułu mego 

wspomnienia, tej niedoskonałej osobistej refleksji. Dla mnie przeżyć „przygodę” to nie tylko przeżyć 

coś niezwykłego, spotkać kogoś lub coś co zapadnie głębiej w pamięć. To również, a mnie przede 

wszystkim, mieć szczęście i satysfakcję. Ja miałem jedno i drugie. Szczęście – bo na swojej drodze 

spotkałem wspaniałych, życzliwych ludzi, koleżeństwo w najlepszym wydaniu. Kierownictwo 

umiejące zaakceptować, doradzić, zrozumieć, a nawet usprawiedliwić potknięcia. Szczęście, bo 

czułem, że jestem we właściwym miejscu, we właściwym gronie, o właściwym czasie. Satysfakcję 

przynosił mi każdy dzień pracy, każdy nawet najmniejszy sukces. I to, że byłem akceptowany przez 

młodzież. Mieliśmy dobrych wychowanków. Potwierdzają to swym przyszłym życiem, założonymi 

rodzinami, odpowiednimi stanowiskami, które piastują i pamięcią. Pamięcią o przeżytych wspólnie 

chwilach, zawartych przyjaźniach. Cenię bardzo Ich odwiedziny podczas spotkań klasowych 

i większych jubileuszy. Jest ich sporo. Dają możliwość wspomnień, poszerzanie wiedzy o tym co było 

i co jest dzisiaj. Również patrzenia na wszystko w wyważony sposób. Nie pamiętam ani jednych 

ważnych świąt, swoich imienin, abym nie miał telefonów z życzeniami, z zapytaniem o zdrowie. Od 

swoich kochanych chłopaków. Ważnymi elementami mojej „przygody” ze szkołą, były też względy 

osobiste. Przecież tutaj mieszkałem wraz z rodziną, tutaj się ona powiększyła i zawsze mnie 



wspierała. Pojawiły się kolejne dzieci – młodszy syn Maciej i oczekiwana córka Agnieszka. Tutaj wraz 

z żoną ukończyliśmy studia, a ja w pracy magisterskiej mogłem celująco zdyskontować swe 

doświadczenia dotyczące postaw i ewolucji systemu wartości wychowanków internatów szkół 

zawodowych. Osiągnąłem to wszystko udzielając się społecznie w środowisku, wypracowując pozycję 

również dzięki pełnieniu kierowniczych funkcji w samorządzie lokalnym. Czyż nie miałem szczęścia 

i racji w tym, że suma tego o czym napisałem, w czym uczestniczyłem była wielką i ważną „przygodą 

życiową”? Pozostawiam te pytania bez odpowiedzi. Refleksję niniejszą dedykuję obecnym 

i nieobecnym przyjaciołom ze szkoły, która zawsze będzie moją szkołą. 

Zbigniew Rafeld, lipiec 2017 r. 

 

Wspomnienia Eugeniusza Zająca (z kroniki 50-lecia szkoły) 

Ja tylko opowiem, jak organizował pan dyrektor Korżyk naszą szkołę – bo to jest nasza szkoła! 

Kiedy byłem uczniem, w czasie praktyki u pana Kossowskiego, pan Korżyk przyszedł do niego i mówi 

„Wacuś, organizuję szkołę, czy ty masz jakichś uczniów? On odpowiedział – owszem mam – i to 

byłem ja, Jankowski, Kotlęga i Wiśnioch. Wtedy powiedział – to już mam początek – i rozpoczął 

organizowanie szkoły. No, ale to było rozległe środowisko. Trzeba było, żeby panu Korżykowi 

umożliwić kontakt z rzemieślnikami. Pan Kossowski powiedział – przyjdź – bo byli na ty, gdyż pani 

Kossowska była nauczycielką i dobrze się znali. Zrobiliśmy taki składany rower i pan Korżyk pożyczył 

ten rower. Zaczął jeździć, odwiedzając w wiadomym celu rzemieślników. Fachowcy zadeklarowali, że 

wyślą młodzież do szkoły. Następnie pan Dyrektor pojechał do Garwolina, do Cechu Rzemiosł 

Różnych i tam sporządził listę rzemieślników, którzy szkolą uczniów w ten sposób. Podobno wysłał 

pisma do tych rzemieślników i oni przysłali młodzież do szkoły. Jak pan Korżyk pierwszy raz zgłosił się 

do pana Kossowskiego, ja go poznałem, dlatego że piątą i szóstą klasę kończyłem u pani Korżykowej, 

nosząc zeszyty za pazuchą. A szkoła powoli się organizowała. Była nas garstka, potem rozrastała się i 

rozrastała…. Była pierwsza klasa, w której ja miałem podstawowe wykształcenie. A żeby umożliwić 

młodzieży kształcenie, pan Korżyk zorganizował klasę wstępną. W związku z tym szkoła już była 

większa, bo tych co nie mieli ukończonej szkoły podstawowej było bardzo dużo. 

Nie zapomnę tego, kiedy brakowało nas w klasie trzeciej, bo uczniów ubyło i zostało nas przed 

końcem roku 10 osób. Kurator Okręgu Warszawskiego przyjechał i powiedział – jeśli będzie mniej niż 

10 osób, to zawiesza klasę. I proszę sobie wyobrazić, że pan dyrektor Korżyk w tym końcowym 

okresie był dwu, trzykrotnie w ciągu dnia w klasie po to, żeby sprawdzić czy kogoś nie brakuje. 

A przecież my byliśmy już osobami dorosłymi, ja miałem 20 lat. W tym czasie tak nas kontrolował, że 

naprawdę musiał każdy być, jak nie było, wsiadał na rower, jechał i go przyprowadzał. Tak było. 

Jednego razu przyjeżdża kurator do szkoły a pan Korżyk wezwał mnie, bo ja byłem 

gospodarzem szkoły jako przedstawiciel uczniów i mówi do mnie a właściwie krzyczy: „Dlaczego się 

tak plączecie? uzupełnij klasę!” Ja już wiedziałem o co chodzi. Z innej klasy poprosiłem jednego ucznia 

do nas i było nas dziesięciu. 

Dziś szkoła dla mnie to odrębny temat. Kiedyś pojechało się do Warszawy, do Lublina, każdego 

ucznia było widać, każdy szedł w czapce. Były czapki białe i inne, toteż i nam pan Korżyk wybrał 

czapkę i mówi – musimy mieć czapki. Ale to dziś się mówi, że idziemy do sklepu kupić, a wówczas 

trzeba było jechać do Bielska Białej po materiał. I tam pojechaliśmy i kupiliśmy ten materiał. 

Następnie daszków nie było, to trzeba było do Łodzi jechać… I tak to właśnie organizowała się szkoła. 



Pan dyrektor Korżyk naprawdę poświęcał się całkowicie szkole i zawsze mówił – Nigdy nie cofaj 

się, idź do przodu i bądź konsekwentny, bo na tym wygrasz, bo jeśli cię tymi drzwiami wyproszą, 

wejdź drugimi a zawsze coś załatwisz i uzyskasz. 

Żeby w Polsce byli tylko tacy ludzie jak Pan Korżyk, przewyższylibyśmy Japonię, bo to był 

człowiek poświęcony szkole, rodzinie i młodzieży. 

 

 

Kazimierz Jaworski – wspomnienia szkolne 

Naukę w zasadniczej szkole zawodowej rozpocząłem w 1954 roku. Do tej szkoły chodzili 

uczniowie już pełnoletni i starsi, gdyż wskutek wojny większość była opóźniona w edukacji. Klasa 

liczyła około 30 osób – pamiętam z niej Wacka Kępkę, Cucha z Bazanowa, Mariana Capałę, Jurka 

Kwasa z okolic Niwy Babickiej, Wacława Kurzypa ze Swat, Edka Kiśla. Najlepszym uczniem był Henryk 

Warowny, potrafił wszystko wykonać znacznie szybciej i lepiej niż reszta klasy. Szkoła była z salami 

lekcyjnymi, była kuźnia, tokarnia. Moimi nauczycielami byli p. Wiak, Marian Kuty – uczył matematyki 

i chyba materiałoznawstwa, Królik był instruktorem, tak jak i , Wacław Błachnio, który miał wtedy 

„knajpę” na ulicy Poniatowskiego, naprzeciw dzisiejszego Totolotka. W kuźni uczył Gałązka Tadeusz.  

Pamiętam ze szkoły takie zdarzenie, gdy robiliśmy grabie i instruktor je przyjmował i wrzucał 

pod stół. Jeśli uznał że były źle zrobione, to oddawał do poprawki. Nam się nie chciało poprawiać, to 

czekaliśmy aż wyszedł na papierosa i wtedy braliśmy dobre grabie spod stołu i jak wracał 

oddawaliśmy mu jako poprawione. Grabie wtedy robiliśmy z płaskownika i okrągłego grubego drutu. 

Poza tym na zajęciach robiliśmy zamki do drzwi. Ponieważ nie lubiłem się uczyć, bałem się 

matematyki. Pewnego dnia wiedziałem że pan Kuty weźmie mnie do odpowiedzi. A za szkołą, która 

wtedy mieściła się przy ulicy Kościuszki, gdzie dziś jest budynek sądu, był drewniany wychodek, tam 

się schowałem. Zdarzyło się w tym samym czasie, że ktoś z zawodówki okradł sklep spożywczy na 

rogu ulicy Szkolnej i Poniatowskiego. Akurat kiedy siedziałem w tym wychodku, do niego za potrzebą 

przyszedł pan Gałązka i kiedy mnie zobaczył, że się chowam, pomyślał że to ja jestem tym złodziejem. 

Zaprowadzono mnie do sklepu, ale sklepowe powiedziały, że to inny chłopak ich okradł. Ale wstydu 

się najadłem co niemiara.  

Do szkoły to nikt kanapek nie przynosił, więc jak byliśmy głodni, to szliśmy na drugą stronę 

ulicy, tam gdzie dziś park wtedy stały baraki i mieściła się w nich restauracja – bar. Ponieważ byliśmy 

już dorośli to czasem do obiadu wypiło się tzw. pięćdziesiątkę. 

Nauka w szkole wyglądała dość podobnie jak dziś w zawodówce. Połowa tygodnia lekcje, druga 

połowa warsztaty. Pewnego dnia na lekcję przyszedł dyrektor Korżyk i zapytał się, kto ma konia a że 

u nas w domu był więc zaprzęgłem go i przywiozłem z Dęblina tokarnię na warsztaty szkolne. Takie 

były czasy, dyrektor skąd mógł to załatwiał maszyny do szkoły. Pamiętam, że miał bardzo dobry słuch, 

lubił śpiewać. Moją żonę namawiał żeby poszła się uczyć na zawodową śpiewaczkę. Pamiętam 

również, że gdzieś w 1954 roku mój ojciec, który był cieślą, reperował dach na szkole. 

W 1956 przyszło pismo do wszystkich zawodówek z Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR), 

że brakuje im traktorzystów i kto tylko chce może jechać na kurs traktorzysty do Radymna k. 

Przemyśla. Kurs zaczynał się 16 maja, jeszcze przed egzaminami końcowymi w szkole, miał trwać 3 

miesiące, więc zgodziłem się pojechać razem z kolegą Marianem Capałą. Nasz opiekun ze szkoły pan 

Stanisław Królik zawiózł nas do Warszawy, skąd miała wyruszyć cała grupa z kursu. Pierwszy raz 

jechałem pociągiem i to jeszcze taka długa trasa, tak się tam wszystkiego wystraszyliśmy – brama, 



ogrodzenie, z 50 obcych chłopów, że po dwóch dniach razem z Marianem uciekliśmy z tego kursu. 

W tym czasie mieszkałem z rodzicami na ulicy Dolnej, w pobliżu mieszkał też mój opiekun ze szkoły, 

wspomniany Stanisław Królik. Kiedy wróciłem do Ryk z rana wyszedłem na podwórko i akurat 

p. Stanisław szedł do szkoły. Zobaczył mnie i krzyknął – co ja tutaj robię, przedwczoraj mnie zawiózł 

do Warszawy a ja znów w domu. Przyznałem się że uciekłem. Ten poszedł do szkoły, zameldował 

o tym dyrektorowi Korżykowi, który wezwał do siebie mojego ojca i powiedział, że muszę wracać, bo 

ciągle jeszcze trwa rok szkolny, a ja zostałem oddelegowany na kurs i muszę go skończyć. Pojechałem 

więc znowu do Radymna i proszę sobie wyobrazić, że nikt w międzyczasie nie zauważył naszej 

nieobecności. Kurs ukończyłem 18 września. W przeddzień zakończenia kursu jeszcze jeździliśmy 

traktorami i kosiliśmy żyto w PGR-ze, na drugi dzień dostaliśmy świadectwo ukończenia i przydział do 

pracy od 1 października w POM-ie w Kołaczkowie w okolicach Ciechanowa. Gdy wracałem z kursu do 

domu, dojechałem pociągiem do Dęblina i ruszyłem na piechotę w stronę Ryk, ale zamiast na Łuków 

poszedłem na Warszawę. Zorientowałem się dopiero pod Życzynem, bo pamiętałem że stamtąd 

jeszcze za Niemca ojciec przywoził ludzi furmanką do Ryk. Przez pola doszedłem do głównej drogi i po 

kilku godzinach dotarłem w końcu do domu. Z tego POM-u zawieziono mnie do PGR-u w Lidzbarku 

Warmińskim, gdzie było dwóch starych traktorzystów i im zabrano pojazdy i dali je nam. Cały miesiąc 

jeździłem tym traktorem i orałem. Po miesiącu ciężkiej pracy dostałem tysiąc złotych. Poczułem się 

oszukany, bo kierownik PGR-u razem ze starymi traktorzystami przez ten czas nic nie robili tylko pili 

wódkę i dali sobie po 7 tysięcy. Postanowiłem stamtąd uciec i wróciłem do domu. 

Muszę przyznać, że specjalnie nie lubiłem się uczyć. Tyle że odrabiałem lekcje. Z drugiej strony 

z powodu wojny miałem zaległości, pierwszą i drugą klasę podstawówki kończyłem u pani 

Korżykowej w przeciągu 6 miesięcy. Moi rodzice nie przykładali uwagi do edukacji, moim głównym 

zadaniem było pasanie krów. Pamiętam że chodziłem do niej na lekcje do domu a tam leżały takie 

czerwone raki… 

 

Tadeusz Kucharski - wspomnienia 

Cała moja edukacja odbywała się w Rykach. Ostatnim moim wychowawcą w szkole 

podstawowej była Pani Florentyna Korżyk. I w tym czasie popularne było typowanie przez nauczycieli, 

kto do jakiej szkoły będzie szedł. Przy moim nazwisku napisano skrót LO czyli liceum 

ogólnokształcące. Ale ja się zaparłem, że chcę iść do zawodówki. Któregoś dnia przychodzi pani 

Korżykowa na lekcję i mówi do mnie – słuchaj Tadeusz, w tym roku otwiera się w Rykach nowa 

szkoła, będzie to Technikum Mechaniczne. Ponieważ mnie przedmioty zawodowe bardzo 

interesowały, to ucieszyłem się z tej możliwości. Specjalność szkoły miała być bardzo szeroka, gdyż 

obejmowała naprawę maszyn rolniczych, ciągników, samochodów i urządzeń mechanizacji rolnictwa. 

Złożyłem dokumenty i musiałem zdać egzamin, który odbywał się w Domu Ludowym przy ulicy 

Warszawskiej, gdzie obecnie mieszczą się sklepy. Zdawałem język polski, matematykę i rysunek. 

Kandydaci pochodzili z Baranowa, Michowa, Otwocka a nawet Wyszkowa. Zamiejscowi mieszkali 

w bursach bo jeszcze nie było w Rykach żadnego internatu.  

Był rok 1963 i kompleks szkoły znajdował się dopiero w budowie. Do szkoły przyjmował mnie 

ówczesny dyrektor, Władysław Korżyk. Nie tylko dla nas – uczniów było to nowe doświadczenie. Do 

nowej szkoły potrzebni byli nauczyciele, którzy często przechodzili bezpośrednio z fabryk do szkoły. 

Powstały wówczas dwie klasy – pięcioletnie technikum po podstawówce i trzyletnie po szkole 

zawodowej, szkołach przysposobienia rolniczego (SPR). Tyle że trzyletnie technikum wystartowało 

dwa lata później, więc maturę zdawaliśmy razem. Zajęcia nasze odbywały się w pałacu w parku, 

w którym odbywały się też zajęcia Technikum Budowlanego, które w tym samym okresie zaczęło 



funkcjonować w Rykach z inicjatywy dyrektora Szlązaka. I tak wtedy budowano dwa duże kompleksy 

szkolne – dyrektor Korżyk Zespół Szkół Zawodowych a pan Szlązak szkołę budowlaną. Najpierw 

oddano do użytku budynek przy ulicy Żytniej (dzisiejszy internat przy naszej szkole), gdzie na II piętrze 

były pokoje mieszkalne, na pierwszym odbywały się zajęcia a na parterze była stołówka, świetlica, 

pokój nauczycielski. Cały okres budowy szkoły przypadł na moją edukację. My wszyscy pomagaliśmy 

w budowie, kopaliśmy fundamenty, mój ojciec przywoził kamienie. Dyrektor Korżyk prosił rodziców 

o taką pomoc. Dla Ryk budowany Zespół Szkół Zawodowych był nobilitacją. Była to druga szkoła 

średnia w Rykach po liceum. 

Wychowawcą moim został nowo przyjęty do pracy Jerzy Bagrowski, zaś kierownikiem 

internatu - Zbigniew Rafeld. On też organizował wszelkie imprezy w szkole, w których ja regularnie 

uczestniczyłem, prowadząc „konferansjerkę” na zmianę z nieżyjącym już Stanisławem Jagiełłą. 

Mieliśmy do dyspozycji zespół gitarowy, akordeonistów, chór. Scenariusz pisało się na bieżąco i z tego 

co słyszałem, uroczystości te podobały się publiczności. W tym czasie do Ryk przyjeżdżała z Warszawy 

reżyser teatralny Cecylia Reliszko – Twardowska. W drewnianym domku przy ulicy Żytniej znajdował 

się klub przy PGR-rze. Tam organizowaliśmy przedstawienia teatralne pod opieką zawodowego 

reżysera. Dzięki temu łatwiej mi było poruszać na scenie. Nawet pani Cecylia zaproponowała mi 

miejsce w Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Ja miałem jednak inne plany. Mi wystarczyła szkoła 

średnia z maturą. Na tamte czasy to już było sporo.  

Pan Korżyk to wybitna postać Ryk. Już w czasie wojny wraz z małżonką udzielali się na tajnych 

kompletach. Wiem o tym, gdyż moi starsi bracia za masło i jaja pobierali edukację. Byli ode mnie dużo 

starsi – o 15, 18 i 20 lat. Bezpośrednio po wojnie zrobili maturę, dwóch ukończyło studia. Pan 

Władysław przyjął mnie do szkoły, uczył higieny. Z tym wiąże się śmieszny epizod z nim związany. 

W tym czasie panowała moda na długie włosy i gdy dyrektor się zezłościł, to wpadał do klasy 

z nożyczkami, poprzycinał chłopakom włosy i wtedy nie było innej możliwości, trzeba było postawić 

kołnierz, biec do fryzjera i wyrównać sobie krzywo przycięte włosy. Wiem też, że pan Władysław u 

początków szkoły osobiście jeździł rowerem po okolicznych wioskach i zachęcał rodziców albo 

samych chłopaków żeby przyszli się uczyć zawodu. Jak dwa dni nie było kogoś na zajęciach, znowu 

jechał i zaganiał do nauki. Szkoła była dla niego oczkiem w głowie. W szkole chodziliśmy 

w garniturach oznaczonych patkami. Tarczę mieliśmy na lewym rękawie, z oznaczeniem do jakiej 

klasy się uczęszczało, więc na ulicy nie byliśmy anonimowi. Nosiliśmy także czapki uczniowskie. 

Klasa moja liczyła około 30 uczniów. Wychowawca - Jurek Bagrowski, wspaniały człowiek, dla 

nas można powiedzieć - kolega – rozumiał nasze potrzeby, nie o wszystkim mówił dyrektorowi, co 

z nami ustala, co robimy. Ale tak potrafił zaskarbić sobie nasze zaufanie, że poszlibyśmy za nim w 

ogień. Drugą osobą, którą wspominam z wielkim szacunkiem był wspominany Zbyszek Rafeld, który 

uczył nas też Wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Bardzo koleżeński oczywiście w relacji 

nauczyciel – uczeń, który wierzył w nas, kiedy coś nie wyszło lub narozrabialiśmy, był dla nas 

wyrozumiały. Z zespołem jeździliśmy po wioskach, wsiadaliśmy w żuka i jechaliśmy. Z tej grupy 

pozostał tylko Józek Antolak i Janek Stopa, reszta już nie żyje. Bardzo mile wspominam Stasia 

Waligórę – niewielki wzrostem ale wspaniały wykładowca, między innymi uczył elektroniki, którą tak 

nam tłumaczył, że książka była praktycznie niepotrzebna. Nauczycielami zawodu byli starzy fachowcy 

z różnych specjalności. Praktyki mieliśmy tylko jeden dzień w tygodniu. Za to więcej praktyk mieliśmy 

poza szkołą – ja w POM-ie w Dąbi, gdzie najwięcej się nauczyłem fachu. Jedną z pierwszych robót 

ślusarni na warsztatach było piłowanie młotka z odkuwki. Schodziło nam się z tym bardzo długo. 

Piłowaliśmy też różne części dla Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych. Później byliśmy na kuźni, na 

spawalni, stolarni. Warsztaty okuwały wozy konne. Na stolarni uczył Edek Tomaszek, ale do maszyn 

rzadko nas dopuszczano. Gdy przyszedłem do szkoły to przy Domu Ludowym na góreczce stały dwa 



ciągniki Ursus c-45, już nie używane. W ramach warsztatów kazano nam je tłuc młotami żeby oddać 

na złom. Gdyby dotrwały do dzisiaj, byłyby szczególnym zabytkiem. Warsztaty znajdowały się na ulicy 

Kościuszki i przy ulicy Warszawskiej, a kiedy kończyłem szkołę, zajęcia mieliśmy już przy ulicy Żytniej 

Większość uczniów była przyjezdna i mieszkała w internacie. My żyliśmy inaczej niż 

współczesna młodzież. Kiedy jednemu z kolegów wypadła wywózka obornika, to wszyscy się 

skrzyknęli – dobra my ci pomożemy… Gumowych butów dla wszystkich nie starczyło, to robili na 

bosaka. Fakt, trzeba było się po tym kilkakrotnie umyć, ale chęć pomocy była ważniejsza. Najlepszym 

uczniem w klasie był Wacek Orłowski, ale jak coś robiliśmy, to wszyscy razem, niezależnie jak komuś 

szło w szkole, np. iść na wagary a potem stać przed panem Bagrowskim jak barany i skrupulatnie 

wykonać nałożoną karę. Bardzo mile wspominam okres szkolny, niestety teraz coraz częściej 

spotykamy się na pogrzebach – na pogrzebie pana Bagrowskiego stawili się praktycznie wszyscy 

wychowankowie… 

W szkole były prowadzone koła zainteresowań – koło fotograficzne pana Waligóry, Szkolne 

Koło Turystyczno - Krajoznawcze, Liga Obrony Kraju, koła humanistyczne. 

Języka polskiego uczyła mnie pani Jadwiga Tymczak. Prowadziła mnie przez całą szkołę, ale 

w ostatniej klasie zmieniła się nauczycielka. I tak na maturze pewnie bym miał trójkę a dzięki tej 

zmianie mam czwórkę, gdyż pani Tymczakowa była bardzo wymagająca. W moich czasach to każdy 

nauczyciel był autorytetem, szanowaliśmy ich. Gdy ktoś podpadł, wzywany był ojciec i szybko 

upominał syna, dzisiaj słyszę, że rodzice sami mają wiele pretensji do nauczycieli i usprawiedliwiają 

dzieci we wszystkim. Dla mnie takie sytuacje są niedopuszczalne. 

Egzamin maturalny wyglądał podobnie jak dziś. Pisaliśmy polski i matematykę na sali 

gimnastycznej. Kto umiał to ściągał, niektórzy mieli wypracowane sposoby. Egzaminy ustne 

zdawaliśmy na świetlicy na I piętrze. Pamiętam miałem 33 przedmioty na świadectwie ze średnią 

4,00 (10 piątek, 10 trójek i 13 czwórek). Cieszę się z tych wyników, gdyż w czasie szkoły nie miałem 

lekko. Zostałem sam na gospodarce, bracia wyjechali, ojciec chorował, więc wszystko było na mojej 

głowie. Kiedy pisałem maturę, to z murarzem budowałem oborę. 

W szkole organizował obozy wędrowne Kazimierz Czarny, wyjeżdżaliśmy na dwa tygodnie 

w góry. Kiedy kończyliśmy szkołę, zaczęła przyjeżdżać filharmonia. Dodatkowo gry na akordeonie 

uczył pan Moryc z Garbatki, stąd w szkole był zespół akordeonistów. Choć gitara też wtedy była na 

topie, wtedy gwiazdami byli The Beatles, The Rolling Stones i nasz szkolny zespół śpiewał przeboje 

tego pierwszego m.in. Janek Gorgol, Tadeusz Czerski. 

Uczniowie z okolicznych wiosek mówili gwarą, przez cały okres szkoły nie pozbyli się tego 

języka, miejscowi trochę się z nich podśmiewali z tego powodu. Teraz już chyba u nas tego nie ma. 

Pamiętam kiedyś taki żart – tam, gdzie dziś budowlanka, rosły porzeczki, tam siedzieliśmy i zabrakło 

nam papierosów i powiedzieliśmy, żeby Olek Skiba z Ogonowa pobiegł po nie. On ruszył a ktoś złapał 

kamyka i za nim rzucił, pech chciał że go trafił prosto w głowę. Nic się nie stało ale jakoś ta sytuacja 

mi utkwiła w pamięci. Gdy czasami szliśmy na wagary, to zwykle do parku na Jarmołówkę. 

Teraz, gdy się spotykamy, to czasami ciężko nam się poznać, wielu wyłysiało, posiwiało. Razem 

z nami maturę kończyły trzy dziewczyny i kiedyś byłem w Kołobrzegu, skąd pochodziła jedna z moich 

szkolnych koleżanek a ponieważ znałem jej nazwisko to w sanatorium zgadałem się z jedną z 

pielęgniarek, że jej wnuczka chodzi z jej córką do przedszkola i Teresa ją odbiera. Stanąłem więc pod 

przedszkolem i kiedy przyszła podszedłem, mówię dzień dobry a ona mówi do mnie – nie mam dziś 

pieniędzy, ja mówię że nie w tej sprawie i wytłumaczyłem, kim jestem. Dopiero wtedy mnie poznała. 



Właściwie wszystko, czego nauczyłem się w szkole, przydało mi się w życiu. Dlatego dziś, gdy 

zajrzałem do szkoły i zobaczyłem, że uczniowie nie uczą się zawodu, to mnie bardzo zmartwiło – 

przecież spawanie, kuźnia, stolarka, ślusarstwo nikomu nie zaszkodzi i komputer tego nie zastąpi. 

Może rysunek techniczny nie jest tak konieczny, ale prace ręczne jak najbardziej. Każdy z nas ma 

w domu warsztat, wiele rzeczy sam umie zrobić. To ja byłem pierwszym diagnostykiem w Rykach, raz 

w tygodniu dokonywało się przeglądów pojazdów. Pracowałem w POM-ie, SKR-ze i wszędzie te 

umiejętności ze szkoły mi się przydały. 

 

Szkoła prawdziwa – Tadeusz Wałachowski 

Uczęszczałem do naszej szkoły w latach 1973 – 1978. W tym czasie szkoła świętowała jubileusz 

XXX-lecia swojego istnienia i funkcjonowania. A, jak to w życiu człowieka, jest to wiek pełnego 

rozwoju. Jest pełnia sił, a i doświadczenie już niemałe. 

Początek 

Kilka dni przed pierwszym września trzeba było przyjechać z dość dużą kwotą pieniędzy i nabyć 

stos podręczników, bo około 10 sztuk. Zakup był prawie przymusowy, ale też konieczny, bo bez nich 

prace domowe byłoby trudno odrobić. No i żeby utrzymać się w szkole, to trzeba było uzyskać 

poziom wiedzy nie taki jak teraz. W następnych latach zmniejszyła się ilość zakupywanych 

podręczników, bo niektóre były na dwa lata nauki. Wtedy do noszenia podręczników i zeszytów 

potrzebna była solidna teczka lub neseser, żeby rogi się nie zawijały. Teraz uczniowie noszą 

workowate plecaki, a w nich jeden zeszyt i dużo jedzenia. 

Kończąc ósmą klasę podstawówki byłem w grupie najstarszych, a tu od nowa w grupie 

najmłodszych. Na rozpoczęciu roku szkolnego tłumy młodzieży. Od tych „wypłochów” pierwszaków 

do dorosłych chłopów z ostatnich klas technikum, z których część nosiła wąsy i brody oraz długie 

włosy, bo wtedy była taka moda. Ale początkowy strach minął i przyszedł czas na aklimatyzację 

i zawieranie przyjaźni. Trochę na zasadzie charakteru, a trochę według tras autobusów PKS. Moja 

klasa była liczna, bo koło 40 osób, a jej skład tylko męski i z różnych środowisk. Od spokojnych 

chłopaków ze wsi do „cwaniaczków” z miast. Ale część tych mało chętnych do nauki szybko odpadła 

i klasa doznała samooczyszczenia. Obowiązkowe były tarcze szkolne i tzw. patki z numerem klasy. 

Tarcze uchowały się do końca nauki, ale z patek zrezygnowano z powodu trudności z przeszywaniem 

do zmienianych ubrań. 

Zapamiętani nauczyciele 

Wiadomo, że wychowawca jest najważniejszy. A był nim Pan Alfred Kaczmarczyk „Fred”, który 

także zaczynał naszą szkołę jako świeży nauczyciel. Był i jest człowiekiem dobrotliwym i kulturalnym. 

Oprócz podstawowej pracy wychowawczej zasiewał w nas swoje dwie pasje. Uczestnictwo w kulturze 

i turystykę. Corocznie organizował nam wyjazdy do teatru na różne sztuki, a raz do opery o tytule 

„Falstaf”. Jako, że śpiew operowy jest melodyjny, ale mało wyrazisty, to długo zastanawiałem się, czy 

uwertura jest w języku polskim. Okazało się, że jednak w języku włoskim. Na okresy wakacyjne 

organizował piesze rajdy turystyczne. Ale nie mogłem w nich uczestniczyć, bo pomoc letnia w 

gospodarstwie była ważniejsza. Z opowieści kolegów wynikało, że było warto uczestniczyć. Były też 

wycieczki do dużych fabryk, by poznać technologie przemysłowe. Później, jako kolega, Fredek chyba 

nigdy nie opuścił żadnej wycieczki nauczycielskiej i wyjazdu do teatru lub filharmonii. 

Nauczyciel matematyki Pan Stanisław Rybak „Stacho” był postrachem szkoły, ale ja uważam, że 

tylko dla części uczniów. Był wymagający, ale też potrafił nauczyć. Dla zdolniejszych i chętnych do 



nauki był przydatnym nauczycielem i nie było powodu do strachu. Preferował matematykę 

stosowaną, a nie teoretyczną. U niego z oceną dobrą można było zdać egzamin z matematyki na 

politechnikę za czasów PRL. Stacho, bo tak często go nazywano, miał swoje zabawne zachowania. Nie 

pisał uwag do dziennika za niepoprawne zachowanie, a dyscyplinował ręką, dziennikiem lub innym 

narzędziem. Lubił pieniądze, bo w dzień wypłaty potrafił 3 razy przeliczyć plik banknotów w przeciągu 

jednej lekcji. Już od trzeciej klasy naszej nauki opowiadał historie zabawne i często niecenzuralne, 

które nam bardzo podobały się. Jako wdzięczność od uczniów preferował kwiatek w butelce. Udzielał 

dużo korepetycji. Były to dwie grupy uczniów. Jedni bardzo słabi, którzy chcieli zdać do następnej 

klasy i dobrzy, którzy chcieli zdać egzamin na prawdziwe studia techniczne. Był w mojej klasie uczeń 

słaby, ale syn pułkownika z Dęblina, któremu Pan Rybak w każdy poniedziałek oddawał pustą torbę, 

tzw. szmaciankę. A wiadomo, że sklepy wojskowe były lepiej zaopatrzone. Stacho wypowiadał wiele 

maksym, z których jedną pamiętam – „być wychowawcą, to zaszczyt, a nie być, to wygoda”. Oprócz 

matematyki znał dobrze chemię, fizykę i historię. Dużo pracował, bo przyjeżdżał pierwszym 

autobusem, a odjeżdżał ostatnim. 

Główne przedmioty zawodowe prowadził Pan Damian Krulikowski „Damian”. Praktycznie 

przechodziło się z nim cały cykl szkolny. Zaczynało się od rysunku technicznego po części maszyn 

i ćwiczenia konstrukcyjne. Były to przedmioty dość trudne, ale też bardzo pracochłonne. Był 

wymagający odnośnie staranności wykonywania rysunków technicznych. Trzeba było posiadać 

kosztowne zestawy kreślarskie, być dokładnym w rysowaniu i pisaniu technicznie. Przez pół roku 

otrzymywałem oceny 3- z powodu niedokładnego pisma. Więc musiałem nauczyć się litery rysować 

skupiając uwagę na każdym „zakręcie” ich kształtowania. Potem było już dobrze. Części maszyn, jako 

przedmiot trudny i pracochłonny wymagał znajomości matematyki, mechaniki i rysunku. Damian 

dawał na sprawdzianach zadania trudne, ale można było korzystać z zeszytu i podręcznika. To 

podobało mi się, bo nie wymagało nauki pamięciowej a rozumowej. Do zadań dawał często 

niepotrzebną daną, którą mniej myślący chcieli koniecznie ulokować w zadaniu, co dawało błąd. I to, 

co teraz jest nie do zaakceptowania. Obliczenia do zadań trzeba było mieć na boku kartki 

i wykonywane pisemnie, czyli „na piechotę”. Były też planowe projekty, które zawierały kompletne 

obliczenia wytrzymałościowe, rysunki wykonawcze dwu najważniejszych części i rysunek złożeniowy 

całej konstrukcji. Było co robić. Ogólnie uczniowie słabi przeklinali Damiana, ale ja ceniłem go. Później 

na studiach wypełniałem tabliczki rysunkowe kolegom studentom po liceum. 

Inne przedmioty zawodowe prowadził Pan Mieczysław Fuksiewicz „Fuks”. Uczył nas mechaniki 

technicznej i maszynoznawstwa ogólnego. Był znawcą swojego fachu. Bardzo dobrze tłumaczył i 

rysował odręcznie okręgi i wektory, a także schematy. Wcześniej pracował w przemyśle stoczniowym, 

więc różne kwestie popierał przykładami z życia. Był trochę nerwowy, ale na krótko. Uczył 

przedmiotu trudnego, więc miał swoich sympatyków i złorzeczących. Kolegował się ze Stachem 

i czasem razem wykorzystywali te „kwiatki” z butelki. 

Maszynoznawstwo rolnicze prowadził Pan Henryk Dąbrowski „Heniek” Był nauczycielem 

kontaktowym i przyjemnym. Stosował czasem nazwy rosyjskojęzyczne, a to dlatego, że studiował 

w Moskwie. Kilka lat pracował w branży techniki rolniczej, czyli w POM-ie. Ale był zbyt uczciwy i nie 

nadawał się do krętactwa finansowego i materiałowego w firmie. Więc został nauczycielem. 

Opowiadał zabawne historie, które miały miejsce w czasie wprowadzania mechanizacji rolnictwa 

w gospodarstwach indywidualnych. Gdy byliśmy starsi, to wspominał o kilku zdarzeniach miłosnych 

z Rosjankami, co było ciekawe. 

Przysposobienie obronne i Stanisław Wiak. Nie był chyba nauczycielem szczególnym, ale był 

znany z nieprawdopodobnych opowieści o akrobacjach lotniczych. Przesadzał także z ostrzeżeniem, 

że gdy na lufę broni małej mocy, czyli KBKS, nałożymy kartkę papieru, to w czasie strzału gazy 



prochowe rozedmą lufę. Za gruba lufa, za mało prochu. Miał też specyficzne zajęcia w terenie. Gdy 

jego nauczany przedmiot był w planie na koniec dnia, to wcześniej ogłaszał, że dziś są zajęcia 

w terenie, co oznaczało ciche rozejście się do domu. 

Byli też inni nauczyciele, ale zbyt mało charakterystyczni. Ciekawym zjawiskiem 

wychowawczym ideologicznie było śpiewanie na początek pierwszej lekcji hymnu harcerskiego 

zaczynającego się od słów – Wszystko co nasze Polsce oddamy.... Ale niechęć do śpiewania ze strony 

uczniów i trochę też nauczycieli spowodowało wygaśnięcie tego zwyczaju. Najdłużej podtrzymywał 

ten rytuał Pan Dyrektor Zbigniew Lipski. Był to czas, gdy czasy Gomułki już się skończyły, a wchodził 

powoli liberalizm Gierka. 

Internat 

Nie mieszkałem w internacie, ale było wielu kolegów, którzy mieszkali. Mimo rozłąki z rodziną 

czuli się dobrze. W tym czasie wyjazd do domu rodzinnego był tylko raz w miesiącu. Koledzy mieli 

więcej czasu do nauki, bo był taki przymus. Mieli zawsze odrobione lekcje, bo łatwiej było w grupie 

„rozwalić” trudne zadanie z matematyki, czy wypracować wspólnie wypracowanie z języka polskiego. 

Łatwiej też było wykonać pracochłonny projekt u Damiana. A tak ogólnie, to średnia ocen grupy 

internackiej była wyższa o 0,5 od grupy dojeżdżających. Wtedy cały internat był zamieszkany i nie 

było w nim żadnych instytucji urzędowych. Czyli szkoła dla uczniów. 

Warsztaty szkolne 

Była to mała fabryka. Szum maszyn obróbkowych, zapach „smażonego” chłodziwa, dym z 

komina i łomot młotów z kuźni oraz błyski światła ze spawalni, to codzienne widoki. Całe podwórko 

warsztatowe było zastawione wyrobami ze stali. Co kilka lub kilkanaście dni przyjeżdżała ciężarówka 

po odbiór huśtawek, karuzel, globusów i tuneli na place zabaw dla dzieci. Wykonywano różne 

produkty w kooperacji z innymi zakładami produkcji metalowej. Z tych ciekawszych były skorupy do 

min przeciwczołgowych. Wtedy przerabiano kilkadziesiąt ton stali rocznie, a teraz kilkadziesiąt 

kilogramów. Zajęcia praktyczne w technikum były przez 3 lata po jednym dniu przez 6 godzin, 

a szkole zawodowej 2 lub 3 dni. Praca na warsztatach musiała być organizowana na dwie zmiany. 

Pracy zawsze było dużo. Ale też ciekawość technologii, chęć posiadania umiejętności obróbki stali 

była tak duża, że chciało się chcieć pracować. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu byli też mili 

i życzliwi mimo konieczności utrzymania porządku i dyscypliny. Można było wykonać dla siebie tzw. 

fuchę z materiału własnego lub wyproszonego z wygospodarowanych nadwyżek materiałowych 

nauczyciela. Mnie też się to zdarzało. 

A teraz na warsztatach cicho, zapach taki jak w budynku głównym, czyli bez zapachu. Na placu 

stoją samochody prywatne nauczycieli. Uczniowie na zajęciach praktycznych coś zobaczą lub nie, coś 

zapamiętają lub nie, roboty praktycznej doświadczą tylko nieliczni i w małym zakresie, bo czasu na 

zajęcia praktyczne jest za mało. Za to niechęć do pracy duża, bo ręce mają przystosowane do obsługi 

smartfona. Są też głusi na polecenia, bo zarzucona została dawna metoda podwójnego sygnału. Gdy 

młodzian słabo słyszał sygnał słowny,. wtedy wraz z sygnałem słownym zastosowany był sygnał 

uderzeniowy, co skutkowało usłyszeniem też sygnału słownego. A po krótkim czasie wystarczał sam 

sygnał słowny w komunikacji bezpośredniej. 

Dawniej i dziś 

Absolwent technikum umiał wyliczyć proste zależności wytrzymałościowe, wykonać rysunki 

techniczne detali oraz złożeniowe, także zastosować w praktyce różne operacje technologiczne. Co 

oznacza, że miał umiejętności inżynierskie i technologiczne. A teraz nie jest w stanie wyobrazić sobie 



detalu na podstawie rysunku. Absolwent szkoły zawodowej mógł stanąć do pracy bez dodatkowych 

kursów przysposabiających do zawodu. Przykład życia. Ojciec i syn skończyli nasze technikum. Ojciec 

umie wykonać rysunek techniczny zużytej części maszynowej do wykonania przez rzemieślnika, a syn 

już nie. Ktoś może powiedzieć, że to takie czasy, a ja powiem, że to taka polityka zewnętrzna. 

Przypisek 

Dawna szkoła była jak młoda i odpowiedzialna matka. Za opiekę wymagała od swoich dzieci 

szacunku, pracy i nauki. Teraz jest jak babcia - daje prezenciki za nic i cieszy się, że wnuki czasem ją 

odwiedzają. Ale to polityka tak ją ukształtowała. 

Wspominał Tadeusz Wałachowski 

 

 

 

Wspomnienia absolwentów szkoły 

spisane przez obecnych uczniów 

w ramach konkursu „Zapytaj tatę, zapytaj dziadka” 

 

Wspomnienia Jacka Stonia spisane przez syna Adama: 

W ostatnie sobotnie popołudnie mój Tata usiadł ze mną i rozpoczął swoje wspomnienia 

mówiąc: 

,,Wspomnienia mają zawsze to do siebie, ze po pewnym czasie nie pamięta się złych chwil. 

emocji i zdarzeń, ale w myślach pozostają zdarzenia miłe i radosne. Nawet te, które kiedyś zdawałoby 

się były niezbyt ujmujące, w retrospekcji stają się zupełnie przyjemne i urokliwe. Właśnie w taki 

sposób postrzegam swoje wspomnienie z lat szkolnych i młodzieńczych. Będąc młodzieńcem, który 

wchodzi w dorosłe życie, poszukującym wiedzy. wzorców do naśladowania i zderzających się z szarą 

rzeczywistością dojrzałego. odpowiedzialnego życia, nie dostrzegałem jak wiele wysiłku poświęcenia 

wkładali w moje wychowanie w szczególności nauczyciele z Technikum Mechanicznego im. 

Władysława Korżyka w Rykach.  

Po dwudziestu czterech latach od ukończenia szkoły średniej w moim sercu i w myślach 

pozostają tylko i wyłącznie przesympatyczne i radosne chwile z czasów mojej nauki w szkole średniej. 

Pragnę przedstawić wspomnienie tamtej szkoły i kilka postaci swoich profesorów oraz kolegów 

z tamtych czasów. Przywołam również pewne wesołe i sympatyczne chwile z tamtego okresu.  

Do Technikum Mechanicznego przy ul. Żytniej dostałem się po zdaniu egzaminów 

kwalifikacyjnych po zakończeniu szkoły podstawowej. Było to dla mnie duże przeżycie. bo to w końcu 

pierwszy duży i jakże znaczący egzamin w życiu młodego chłopaka w tamtych czasach. Naboru 

dokonywano wówczas tylko do jednej klasy pięcioletniego technikum o profilu technik mechanik 

maszyn i urządzeń rolniczych. Równolegle funkcjonowało także technikum trzyletnie dla 

absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Już sama kwalifikacja do szkoły średniej. była wtedy 

dla młodych ludzi wielkim honorem. Byłem z siebie, jak zapewne większość z moich kolegów, bardzo 

dumny. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im, Władysława Korżyka w Rykach, kształcił wtedy techników 

mechaników maszyn i urządzeń rolniczych. a w szkole zawodowej mechaników samochodowych, 



maszyn rolniczych oraz przygotowywał osoby z zasadniczym wykształceniem z zakresu przetwórstwa 

owoców i warzyw i krawiectwa. Jak łatwo się domyśleć dwa ostatnie kierunki były oblegane głównie 

przez dziewczyny.  

Przez pierwsze trzy lata dyrektorem szkoły był Pan magister Zbigniew LIPSKI, jego zastępcami 

byli Pan magister inżynier Tadeusz WOJTAŚ oraz Pan magister Krzysztof JÓŹWIK. Od czwartej klasy 

pobierania nauki przeze. mnie w technikum. Funkcję dyrektora sprawował Pan magister inżynier 

Tadeusz WOJTAŚ.  

Moja klasa była bardzo liczna, a wychowawczynią była Pani magister Zofia PAPIEWSKA - 

wspaniała kobieta o matczynym sercu - już wtedy mówiła: ,,jesteście moimi dziećmi, bo stanowicie 

ostatnią klasę, nad którą sprawuję wychowawstwo przed odejściem na emeryturę". Pani Profesor 

obdarzała nas rzeczywiście całą swoją życzliwością i otaczała opieką przez cały pięcioletni okres nauki 

w Technikum Mechanicznym. Jeśli dobrze pamiętam było nas w klasie 33 osoby, ponieważ wśród nas 

była jedna dziewczyna - Katarzyna LASEK. Bardzo odważna, bo zdecydowała się na naukę z całym 

gronem chłopców z różnych miejscowości i środowisk, Po dwóch latach grono dziewcząt 

w technikum mechanicznym powiększyła jeszcze jedna, w technikum trzyletnim. Większość moich 

nowych kolegów pochodziła z Ryk, ale byli również ze Stoczka Łukowskiego, Puław. a także 

z okolicznych miejscowości. Ci, którzy mieli najdalej do domów mogli liczyć na miejsce w internacie 

szkolnym. W internacie można było również spożyć obiad, z czego wielu z nas chętnie korzystało. 

Praktycznej nauki zawodu dostarczali nam nauczyciele z warsztatów szkolnych. Naukę w technikum 

zakończyło 25 osób z mojej klasy. Pozostali z różnych powodów przerwali naukę lub przenieśli się do 

innych szkół.  

Jako młody chłopak, który zakończył podstawówkę z wyróżnieniem byłem pełen ambicji 

i pewności siebie. Jednak pierwsze lekcje z języka polskiego z Panią „Sorką" Gabrielą WROBLEWSKĄ 

szybko sprowadziły mnie na ziemię. Pierwsze dwójki, wypracowania co tydzień, niezrozumiałe słowa 

i literackie określenia przerażały mnie. Jednak przesympatyczna Pani ,,Psorka". bardzo szybko 

potrafiła nawiązać ze mną i moimi kolegami twórczy i bliski kontakt. Pomimo swego niewielkiego 

wzrostu, głos miała donośny i nawet otoczona grupą młodzieży była słyszana i identyfikowana. Przez 

całe przerwy rozmawiała z nami na korytarzu szkolnym żartując i przyciągając nas do siebie nie tylko 

swoją otwartością. ale również niespotykanym sposobem ubierania się i makijażu. Pani ,,Sorka" 

Gabriela WRÓBLEWSKA, z reguły ubierała się w kloszowe spódnice, kolorowe bluzki z szerokimi 

rękawami oraz dużymi kołnierzykami. Kolorytu dodawały różnorakie apaszki, które Pani Profesor 

wiązała w ogromne kokardy. Wyjątkowym upiększeniem jej ubioru była ogromna broszka na bluzce 

i duże kolczyki w uszach. Pani WRÓBLEWSKA nauczyła nas języka polskiego, Potrafiła wzbudzić 

w klasie chęć rywalizacji o jak najciekawszą interpretację idei w okresach literackich a analizę wierszy 

poprzedzała pytaniem ,,co poeta miał na myśli". Nigdy nie zapomnę tej wspaniałej kobiety 

i nauczycielki, która pobudziła mój młodzieńczy rozum do twórczego myślenia.  

Maszyny i urządzenia rolnicze - to nazwa przedmiotu, którego uczył nas zastępca dyrektora 

szkoły Pan profesor Krzysztof JÓŹWIK. Był niezwykle wymagający. Nawet prosta budowa brony 

zbierała żniwo w postaci dwój w dzienniku. Kulminacja nadeszła jednak wówczas, gdy Pan Vice-

Dyrektor uczył nas budowy, przeznaczenia i danych technicznych kombajnu zbożowego – BIZON. To 

była jego pasja, ,jego KOMBAJN BIZON niczym z piosenki zespołu ,,Wały Jagiellońskie"' w wykonaniu 

Rudiego Szuberta. Dla wielu była to tematyka nie do ogarnięcia tym bardziej, ze Pan Profesor JÓŹWIK 

miał bogate, praktyczne doświadczenie w pracy przy gospodarstwie Szwagra... Aby przybliżyć 

najtrudniejsze antała wiedzy z zakresu maszyn rolniczych. często powoływał się na bogate 

doświadczenie, „bo ....my ze Szwagrem...". Cóż dodać, co ująć Pan Profesor Krzysztof Jóźwik to 

przesympatyczny człowiek, wspaniały nauczyciel i dobry dyrektor.  



Nawet najlepsi nauczyciele nie odciskają się w pamięci młodego człowieka tak mocno, jak 

nawiązane pierwsze bliskie znajomości i przyjaźnie, koledzy z którymi przez pięć lat dzieliło się ławę 

szkolną i przemierzało korytarze szkoły średniej. W mojej pamięci na zawszę pozostaną moi dwaj 

wielcy przyjaciele: Irek GRULA i Marek KAMIŃSKI. Do dziś utrzymujemy przyjacielskie kontakty i 

relacje, pomimo. Iż każdy z nas poszedł swoją drogą przez życie, Adam JEŻEWSKI" Tomek WIEJAK. 

Andrzej WOJTAŚ. Piotrek GONTARSKI. Marcin SAŁACIŃSKI i oczywiście obecny Vice- Dyrektor szkoły 

Grzegorz KAMIŃSKI. Wspaniali koledzy, wyjątkowi ludzie pozostają w pamięci do końca życia". 

 

Po takich wyznaniach mojego taty cieszę się z tego, że chodzę do tej samej szkoły, może kiedyś memu 

synowi opowiem też o swojej „sorce" od polskiego. 

 

Wywiad z Arkadiuszem Cicheckim 

- Kiedy zacząłeś chodzić do ,,Mechanika"? 

- We wrześniu 1982 r. Najpierw poszedłem do zawodówki na tokarza. Ale bardzo dobrze mi szło, więc 

za namową pewnego nauczyciela po skończeniu zawodówki poszedłem do technikum na mechanika 

maszyn rolniczych. 

- Ilu was było w klasie? 

- Z tego co pamiętam to było nas w zawodówce jak i w technikum w sumie 20-25 uczniów. 

- Pamiętasz, kto Cię uczył, bądź pracował w szkole za twoich czasów? 

- Moim wychowawcą w zawodówce była Krystyna Krulikowska, a w technikum Pani Papiewska. 

Dyrektorem był Zbigniew Lipski. A z tych co mnie uczyli, to: Kaczmarczyk uczył mnie rosyjskiego 

w technikum, a w zawodówce jego żona, Rybak matematyki, Jerzy Kosior wf, Artur Korżyk rysunku 

technicznego, a Tadeusz Wojtaś technologii. Więcej już nie pamiętam. 

- A jak wspominasz nauczycieli? 

- Wszystkich wspominam bardzo dobrze. Nauczyciele sporo od nas wymagali, ale byli wobec nas 

w porządku. 

- A jakich miałeś kolegów w klasie? 

- Bardzo fajnych, można było się z nimi pośmiać, pożartować. Byli spokojni i mili. Dobrze się uczyli. 

Pamiętam, jak z kolegami chodziliśmy na pola by zebrać stonkę, która niszczyła uprawy. Było to w 

zamian za warsztaty, zamiast siedzieć na lekcji to byliśmy wysyłani na pole. Udało się nam załatwić, 

żeby zbierać tą stonkę tylko przez godzinę. Przez resztę czasu mieliśmy wolne, chodziliśmy po łąkach 

czy po lasach. 

- Czy pamiętasz jak wyglądała szkoła? 

- Plan całej szkoły był taki sam jak teraz, tylko że niektóre pomieszczenia miały inne przeznaczenie. 

Nie pamiętam, jak to było dokładnie, bo to było dawno temu. 

- Pamiętasz jakieś wydarzenie z życia szkoły? Jakieś uroczystości czy wycieczki? 

- Nie bardzo, ale pamiętam że było ciekawie i podobały mi się. 



- Dlaczego wybrałeś akurat tę szkołę? 

- No cóż, po prostu miałem zamiłowanie do techniki, lubiłem pogrzebać przy jakiejś maszynie. 

- To już tyle, dziękuje Ci bardzo za wywiad. 

- Nie ma za co. 

 

Wywiad z Rafałem Butrymem 

Pytanie: Kiedy chodziłeś do Mechanika? 

Odpowiedź: W latach 1992-1995 

P: Dlaczego wybrałeś tę szkołę? 

O: Ponieważ uznałem, że jest to najlepsza dla mnie szkoła w okolicy 

P: Jak duża była twoja klasa? 

O: Około 30 osób 

P: Kto był twoim wychowawcą? 

O: Włodzimierz Maj 

P: Co sądzisz o swojej klasie? 

O: Miałem bardzo dobrych kolegów, tworzyliśmy zgraną paczkę 

P: Czy uważasz, że bardzo zmieniła się szkoła, internat i warsztaty od czasu twojej nauki? 

O: Tak, pamiętam, że w szkole był ponury wystrój, na korytarzu panował półmrok. W sali 

gimnastycznej był zniszczony parkiet, ściany na warsztatach były nieco zniszczone. 

P: Czy pamiętasz jakieś charakterystyczne lekcje, masz jakieś wspomnienia z konkretnymi 

nauczycielami? 

O: Pamiętam panią od języka polskiego, która przez całą lekcję potrafiła opowiadać o wybranych 

dziełach z literatury i poezji lub dyktować po kilka stron notatek. Pamiętam Pana Maja, z którym 

chodziliśmy strzelać z wiatrówki i KBKS-u. 

P: Czy pamiętasz sytuację lub lekcję, która była zabawna lub wywarła na ciebie szczególny wpływ? 

O: Wspominam zajęcia na warsztatach, podczas których mogliśmy obsługiwać różne maszyny np. 

tokarki, spawarki, frezarki, zgrzewarki, piły mechaniczne oraz zajęcia na kuźni. 

 

Wywiad z Dariuszem Błażejczykiem 

1. Jak Pan wspomina czas spędzony w naszej szkole? Co najbardziej utkwiło w Pana pamięci? 

- Szkołę zawodową im. Władysława Korżyka wspominam bardzo miło. Te miłe wspomnienia dotyczą 

nauczycieli, którzy otwierali przede mną tajemnice świata, koleżanek i kolegów, z którymi 

tworzyliśmy zawsze zgraną paczkę 

2. Jakie przedmioty lubił Pan najbardziej? 



- Najfajniejszym przedmiotem był „oczywiście" wf z powodu moich zainteresowań piłką nożną 

i ogólnie sportem, W następnej kolejności geografia i historia. Na geografii dowiadywałem się wielu 

ciekawych rzeczy o współczesnych czasach, historia zaś ukazywała mi świat przeszły. 

3. Których nauczycieli wspomina Pan ze szczególnym sentymentem i dlaczego? 

- Myślę, patrząc z perspektywy czasu, iż wszyscy nauczyciele w większym lub mniejszym stopniu mieli 

wpływ na to, jakim obecnie jestem człowiekiem i dlatego też wszystkich wspominam z sentymentem. 

4. Kto był Pana wychowawcą? 

- Moim wychowawcą była pani Marianna Kornas. 

5. Które umiejętności wyniesione z naszej placówki przydały się w Pana życiu? 

- Prawie wszystkie umiejętności i doświadczenia zdobyte w szkole wcześniej czy później przydały mi 

się w dalszym życiu. 

6. Jak wyglądała szkoła zawodowa w latach, w których Pan do niej uczęszczał czy się zmieniła? 

- Szkoła się zmieniła, teraz macie komputery, kierunki informatyczne oraz pewnie macie więcej 

nowocześniejszych maszyn na warsztatach. 

7. Utrzymuje Pan kontakt ze znajomymi z dawnej klasy? 

- Z niektórymi tak. W 2008 roku mieliśmy spotkanie i był to dobry czas na ,,wymienienie" się 

telefonami lub adresami. 

8. Czy są momenty, które zapadły Panu w pamięć? 

- Kiedyś chodziliśmy na warsztatach do pobliskiej mleczarni po sery oraz do piekarni po bułki, 

ponieważ nie było tak jak w dzisiejszych czasach sklepiku. 

9. Czy tęskni pan za szkołą? 

- Z początku tęskniłem za szkołą ale z upływem czasu musiałem znaleźć sobie pracę, założyć rodzinę 

i przestałem aż tak tęsknić, ale miło wspominam czas spędzony w szkole i jeżeli byłoby to możliwe, 

chciałbym powrócić do tamtych dni. 

10. Czy chciałbyś dodać coś od siebie? 

- Tak oczywiście. Kiedyś na warsztatach musieliśmy szlifować młotki i jeden kolega polewał te młotki 

olejem co bardzo utrudniało ich szlifowanie. Pamiętam też fajne niezapomniane wycieczki, np. jak 

jeździliśmy do POMU na praktyki albo jak jeździliśmy w SKR-rze ciągnikami. 

11. Dziękuje za wywiad. 

- Ja też dziękuje za miło spędzony czas. 

Do widzenia. 

  



 

 

V rozdział - Lista pracowników 2017 

Listy absolwentów szkoły z lat 2008-2017 
 

Lista pracowników 2017 

 

Banaś Jerzy, Bednarczyk Edyta, Bilicz Agnieszka, Cenkiel Monika, Chudowolski Janusz, Dróbek Renata, 

Falkowska Beata, Gałęzowski Stanisław, Głodek Tomasz, Hawryluk Piotr, Jakubik Maria, Jankowska 

Agnieszka, Jaroń Agnieszka, Jaszczyk Mirosława, Jeżewska Ewa, Jończyk Aneta, Jońska Jadwiga, Joński 

Cezary, Joński Leszek, Kalbarczyk Zofia, Kamiński Grzegorz, Kania Daniel, Kępka Katarzyna, Kłosowska 

Ewa, Kornas Grzegorz, Kozłowska Jolanta, Kryczka Beata, Kujda Paweł, Kusal Piotr, Lipska Elżbieta, 

Lipski Jarosław, Madoń Mirosław, Marciniak Anna, Mazurek Maria, Mościcka – Wróbel Jadwiga, Mróz 

Teresa, Ochap Marek, Okleja Barbara, Pawlak Helena, Piecyk Krystian, Piecyk Tomasz, Piotrowski 

Dariusz, Piskorski Przemysław, Piszczek Anna, Piwońska Elżbieta, Piwoński Roman, Polak Barbara, 

Posim – Kryczka Anita, Poterek Barbara, Prządka Grzegorz, Przybysz Ireneusz, Przybysz Mariola, 

Sergiel Edyta, Sikora Danuta, Świątkowski Włodzimierz, Tomaszek Agnieszka, Tomaszek – Beczek 

Agnieszka, Wałachowski Tadeusz, Warda Paweł, Wesołowska Anna, Wojtaś Witold, Ziarek Sławomir, 

Ziomek Wacława, Zykubek Jadwiga 

 

Listy absolwentów szkoły z lat 2008-2017 

2008 

IV a tm – wych. Sławomir Ziarek 

1. Bednarczyk Mariusz, 2 .Jakubik Adam, 3. Jaszczyk Jacek, 4. Jędrych Daniel, 5. Józefowicz Robert, 6. 

Kapusta Artur, 7. Komór Przemysław, 8. Lesisz Łukasz, 9. Lipnicki Paweł, 10. Pośpiech Marcin, 11. 

Rudzki Krzysztof, 12. Russa Sławomir, 13. Sadurek Paweł, 14. Szyszko Sebastian, 15. Wąsik Paweł 

IVb tm – wych. Anna Wesołowska 

1. Adamczyk Mirosław, 2. Bernaciak Damian, 3. Burza Piotr, 4. Grula Tomasz, 5. Jerszow Mariusz, 6. 

Kisiel Tomasz, 7. Kowalski Grzegorz, 8. Kryczka Michał, 9. Lament Grzegorz, 10. Lasek Jacek, 11. 

Leszko Łukasz, 12. Łukasiak Karol, 13. Mich Marek, 14. Michalak Piotr, 15. Nurzyński Bartosz, 16. 

Padarz Mariusz, 17. Pośpiech Maciej, 17. Rudnik Damian, 18. Siudak Andrzej, 19. Walasek Kamil, 20. 

Wrona Paweł 

IVc tm – wych. Leszek Joński 

1. Ajdakowski Rafał, 2. Chadaj Michał, 3. Dębek Sebastian, 4. Gregorczyk Paweł, 5. Gugała Marek, 6. 

Jaśkiewicz Damian, 7. Kornas Adrian, 8. Kostyra Krzysztof, 9. Kruszewski Kamil, 10. Leszek Artur, 11. 

Łagodziński Dariusz, 12. Majkut Łukasz, 13. Nowaczyk Artur, 14. Olek Daniel, 15. Płachta Daniel, 16. 

Podolski Grzegorz, 17. Prządka Kamil, 18. Siwek Mirosław, 19. Szewczyk Maciej, 20. Wiśniewski Kamil, 

21. Wojtaś Marcin, 22. Wolski Bartłomiej 



IVg to – wych. Jadwiga Mościcka Wróbel 

1. Banaś Karolina, 2. Gajek Anna, 3. Gajek Diana, 4. Gugała Anna, 5. Janiszek Małgorzata, 6. Janiszek 

Monika, 7. Jędrych Marlena, 8. Matera Karolina, 9. Skurzyńska Anna 

IIIa lp – wych. Marek Ochap 

1. Bernat Wojciech, 2. Błachnio Marcin, 3. Buczek Ilona, 4. Czaplicki Rafał, 5. Dmowska Małgorzata, 6. 

Drózd Michał, 7. Filiks Daniel, 8. Gliwka Kamil, 9. Góra Łukasz, 10. Jakóbiec Iwona, 11. Jędrych Roland, 

12. Jóźwik Paulina, 13. Łagodzińska Małgorzata, 14. Madej Tomasz, 15. Maśkiewicz Ewelina, 16. 

Pawlak Anna, 17. Pawlak Paweł, 18. Piątek Bożena, 19. Pilzak Rafał, 20. Piskorski Marcin, 21. Poduch 

Diana, 22. Seroczyński Kamil, 23. Zalech Dawid, 24. Żmuda Małgorzata, 25. Kamiński Damian, 26. 

Beczek Andrzej, 27. Janiszek Rafał, 28. Kuczyński Dawid, 29. Wiązowski Łukasz, 30. Wróbel Szymon 

IIIs tum – wych. Agnieszka Jaroń 

1. Antoni Marcin, 2. Chadaj Tomasz, 3. Ciechowicz Mariusz, 4. Cybula Robert, 5. Filiks Janusz, 6. Głos 

Sylwester, 7. Gogłoza Daniel, 8. Janiszek Andrzej, 9. Jazurek Łukasz, 10. Kania Krzysztof, 11. Kielmas 

Michał, 12. Kielmas Tomasz, 13. Lemieszek Kamil, 14. Machnicki Robert, 15. Miłosz Przemysław, 16. 

Pyza Robert, 17. Ślęzak Paweł, 18. Tarka Arkadiusz, 19. Zawadzki Piotr 

IIIb z – wych. Irena Jóźwik 

1. Banaś Artur, 2. Beczek Łukasz, 3. Buczek Łukasz, 4. Bujak Kasjan, 5. Cieśla Michał, 6. Flisek 

Przemysław, 7. Grzelak Damian, 8. Jędrych Arkadiusz, 9. Jurzysta Daniel, 10. Kałasa Łukasz, 11. 

Kamola Grzegorz, 12. Kłak Sebastian, 13. Korda Michał, 14. Kosiec Maciej, 15. Maj Damian, 16. 

Mateńka Piotr, 17. Pacek Piotr, 18. Piecyk Marek, 19. Rygielski Paweł, 20. Sekita Mateusz, 21. 

Szlendak Karol, 22. Szymański Piotr, 23. Wiśniewski Konrad, 24. Całka Przemysław 

IIIs z – wych. Robert Olejnicki 

1. Celejewski Krzysztof, 2. zajka Dariusz, 3. Domański Mateusz, 4. Drela Jarosław, 5. Filipek Radosław, 

6. Gadowski Marcin, 7. Janiszek Paweł, 8. Jeżo Kamil, 9. Kamiński Piotr, 10. Kowalczyk Kamil, 11. 

Krasucki Karol, 12. Lasek Mariusz, 13. Łysiak Kamil, 14. Mitura Piotr, 15. Mróz Marcin, 16. Pawłowski 

Paweł, 17. Polak Rafał, 18. Ratyński Daniel, 19. Ruszkiewicz Michał, 20. Simic Milos, 21. Sulej Kamil, 

22 .Walasek Jacek, 23. Witkowski Sebastian, 24. Grzęda Damian, 25. Kowalik Cezary, 26. Leszek 

Arkadiusz, 27. Włodarczyk Grzegorz, 28. Zygmunt Bartosz 

Policealna Szkoła dla Dorosłych 

1. Domański Łukasz, 2. Gałązka Łukasz, 3. Gugała Paweł, 4. Jurzysta Adam, 5. Kaźmierczak Dariusz, 6. 

Królik Grzegorz, 7. Kuropatwa Sławomir, 8. Milczarczyk Bartosz, 9. Miłosz Szczepan, 10. Pasternak 

Tomasz, 11. Piech Łukasz, 12. Pilzak Dariusz, 13. Pilzak Grzegorz, 14. Spociński Sławomir, 15. 

Szelągowski Michał 

Technikum Mechaniczne Uzupełniające dla Dorosłych 

1. Bąkała Piotr, 2. Czajka Marcin, 3. Filipek Adrian, 4. Gugała Leszek, 5. Kozak Jacek, 6. Król Paweł, 7. 

Królik Radosław, 8. Krupiński Karol, 9. Kuk Paweł, 10. Kurek Konrad, 11. Miturski Michał, 12. Prokocki 

Marcin, 13. Przewłocki Robert, 14. Stefaniak Przemysław, 15. Syta Wojciech, 16. Wojewoda Daniel 

2009 

IVa tm – wych. Jadwiga Mościcka - Wróbel 



1. Ambroziak Damian, 2. Błachnio Łukasz, 3. Błachnio Mariusz, 4. Bondel Damian, 5. Burczyński 

Mariusz, 6. Flont Andrzej, 7. Gembala Damian, 8. Głodek Grzegorz, 9. Głodek Kamil, 10. Jaszczyk 

Jarosław, 11. Joński Tomasz, 12. Kornas Marek, 13. Królik Karol, 14. Lament Piotr, 15. Niski Kamil, 16. 

Paćkowski Radosław, 17. Pawelec Jarosław, 18. Polak Adam, 19. Szczepanik Marcin, 20. Wójcik 

Łukasz, 21. Żmuda Grzegorz 

IVb tm – wych. Grzegorz Kamiński 

1. Bryzek Marcin, 2. Bryzek Rafał, 3. Burek Tomasz, 4. Ciołek Szymon, 5. Jędrys Tomasz, 6. Jurzysta 

Mirosław, 7. Konopka Grzegorz, 8. Kowalczyk Tomasz, 9. Kuchnio Grzegorz, 10. Madej Paweł, 11. 

Markiewicz Krzysztof, 12. Okunowski Mariusz, 13. Paciorek Jarosław, 14. Piechota Paweł, 15. Piszczek 

Łukasz, 16. Reda Kamil, 17. Rybak Łukasz, 18. Skrzypiec Mateusz, 19. Stachowicz Maciej, 20. Sych 

Ireneusz, 21. Warowny Łukasz, 22. Wnuk Paweł 

IVc tm – wych. Alfred Kaczmarczyk 

1. Beczek Krystian, 2. Bielowski Marcin, 3. Górczyński Marcin, 4. Indulski Radosław, 5. Kalisz 

Przemysław, 6. Kiliszek Piotr, 7. Korda Rafał, 8. Lasek Kamil, 9. Łukasiak Cezary, 10. Majek Tomasz, 11. 

Ochnik Mariusz, 12. Olek Sylwester, 13. Paczek Grzegorz, 14. Pastuszka Michał, 15. Pawlik Patryk, 16. 

Pawlik Robert, 17. Przerwa Mirosław, 18. Sulej Łukasz, 19. Szeląg Łukasz, 20. Szkutnik Artur, 21. 

Szymański Kamil, 22. Wawer Piotr, 23. Włodarczyk Karol 

IIIb z – wych. Dariusz Piotrowski 

1. Bednarczyk Tomasz, 2. Bisek Łukasz, 3. Dembek Adam, 4. Głodek Piotr, 5. Komór Tomasz, 6. Kulik 

Mateusz, 7. Kurzyp Kamil, 8. Madej Konrad, 9. Matera Mikołaj, 10. Miłosz Marcin, 11. Nowicki Kamil, 

12. Ozygała Marcin, 13. Sankowski Tomasz, 14. Syroczyński Grzegorz, 15. Wiśniewski Maciej 

IIIs z – wych. Jerzy Kosior 

1. Bałyk Dawid, 2. Banach Rafał, 3. Buczek Mateusz, 4. Ciota Damian, 5. Cuch Damian, 6. Golak 

Łukasz, 7. Gorzkowski Marek, 8. Grzechnik Rafał, 9. Janiszek Mariusz, 10. Kornas Maciej, 11. Kornas 

Michał, 12. Kulik Grzegorz, 13. Machnio Łukasz, 14. Mikusek Łukasz, 15. Pawłowski Arkadiusz, 16.S 

ępka Łukasz, 17. Stachnio Mateusz, 18. Suska Damian, 19. Sykut Piotr, 20. Warowny Adam, 21. 

Wernicki Paweł, 22. Władziński Damian 

IIIf z – wych. Aneta Grzelak (Jończyk) 

1. Beczek (Mróz) Martyna, 2. Burczak Magdalena, 3. Cuch Emilia, 4. Czerniak Magdalena, 5. Dębek 

Magdalena, 6. Dębek Wioletta, 7. Gruza Katarzyna, 8. Kamińska Iwona, 9. Kamińska (Muszyńska) 

Karolina, 10. Kołodziejczyk Karolina, 11. Królik Marzena, 12. Kulik Irmina, 13. Małecka Roksana, 14. 

Pokrzywnicka Paulina, 15. Rulska Paulina, 16. Seredyn Magdalena, 17. Siudak Iwona, 18. Stachurska 

Małgorzata, 19. Szlendak Monika, 20. Szpadzik Marlena, 21. Walasek Monika, 22. Walaszek Anna, 23. 

Wojdat Aneta 

Policealna Szkoła dla Dorosłych 

1. Cioć Tomasz, 2. Hadam Marek, 3. Reda Kamil, 4. Świtaj Michał 

Technikum Mechaniczne Uzupełniające dla Dorosłych 

1. Dębek Sylwester, 2. Dominik Arkadiusz, 3. Filipek Konrad, 4. Gołąbek Michał, 5. Kowalczyk Kamil, 6. 

Madej Artur, 7. Nowaczyk Łukasz, 8. Ogórek Łukasz, 9. Osial Adam, 10. Pieńkosz Damian, 11. 

Świeczak Karol 



2010 

IVa tm – wych. Ewa Kłosowska 

1. Ambroziak Maciej, 2. Filipek Mariusz, 3. Granat Karol, 4. Grodzicki Grzegorz, 5. Kawka Łukasz, 6. 

Kiliszek Damian, 7. Kowalczyk Piotr, 8. Kwas Wojciech, 9. Łukasiak Hubert, 10. Majek Kamil, 11. 

Owcarz Łukasz, 12. Paczek Sławomir, 13. Pawelec Cezary, 14. Polak Łukasz, 15. Pyt Dominik, 16. Reda 

Łukasz, 17. Siwek Dariusz, 18. Sladek Paweł, 19. Stoń Łukasz, 20. Szczepanik Mariusz, 21.Z awadzki 

Artur 

IVb tm – wych. Gabriela Wróblewska 

1. Dołężka Konrad, 2. Gągała Mateusz, 3. Gomoła Mateusz, 4. Janasz Mateusz, 5. Jędrych Leszek, 6. 

Krzywiec Daniel, 7. Latusek Piotr, 8. Majkut Damian, 9. Majsterek Konrad, 10. Orłowski Andrzej, 11. 

Pieńkosz Patryk, 12. Pliwka Sławomir, 13. Rusin Paweł, 14. Soszka Piotr, 15. Stachowicz Damian, 16. 

Strąk Michał, 17. Suska Paweł, 18. Warowny Grzegorz, 19. Wesołowski Arkadiusz, 20. Wojtaś Damian, 

21. Wójcicki Rafał 

IVc tm – wych. Krystian Piecyk 

1. Błachnio Roman, 2. Całka Piotr, 3. Cieślak Łukasz, 4. Czopek Grzegorz, 5. Fijał Kamil, 6. Filipek 

Krzysztof, 7. Głodek Marcin, 8. Goluch Piotr, 9. Hys Piotr, 10. Kępka Tomasz, 11. Kiliszek Daniel, 12. 

Kubik Paweł, 13. Kujda Daniel, 14. Leszek Tomasz, 15. Maśny Adrian, 16. Olczyk Łukasz, 17. Osial 

Daniel, 18. Pikuła Łukasz, 19. Przewłoka Michał, 20. Sadrzak Marcin, 21. Skrybuś Albert, 22. 

Staniszewski Łukasz, 23. Stański Jakub, 24. Stoń Dariusz, 25. Szlendak Michał, 26. Walasek Bartłomiej, 

27. Walasek Kamil, 28. Zatyka Daniel, 29. Zduniak Marcin 

Klasa IV D TI  - wych. Renata Dróbek 

1.Adamczyk Emil, 2.Adamska Ewelina, 3.Bernaciak Mateusz, 4.Błachnio Damian, 5.Bryzek Rafał, 

6.Buczek Łukasz, 7.Celińska Paulina, 8.Cichecki Karol, 9.Cieśla Dawid, 10.Czerski Paweł, 11.Drózd 

Adam, 12.Filiks Roksana, 13.Filipek Artur, 14.Gajowniczek Magdalena, 15.Jończyk Łukasz, 16.Korda 

Mateusz, 17.Kruk Aneta, 18.Kulik Konrad, 19.Majek Artur, 20.Niebrzydowska Joanna, 

21.Niebrzydowska Kinga, 22.Płusa Adrian, 23.Prządka Magdalena, 24.Pudło Marcin, 25.Sowa Łukasz, 

26.Staniak Michał, 27.Świtaj Paulina, 28.Wójcicki Bartłomiej, 29.Wróbel Łukasz 

Klasa IV E TI - wych. Anna Wesołowska 

1.Beczek Kamila, 2.Błachnio Agnieszka, 3.Bryła Aneta, 4.Cieśla Kinga, 5.Gośniak Monika, 6.Grzelak 

Bartłomiej, 7.Iwanek Łukasz, 8.Jarnicka Paulina, 9.Jurzysta Maciej, 10.Konopka Mariola, 11.Kowalczyk 

Adrian, 12.Lesisz Ilona, 13.Mnich Łukasz, 14.Piechota Kamil, 15.Pieńkosz Katarzyna, 16.Szlendak 

Jarosław, 17.Tomaszek Monika, 18.Włoszczak Justyna, 19.Ziarek Marek, 20.Żaczek Ewelina 

 

IIIb z – wych. Edyta Sergiel 

1. Bieńczak Sylwester, 2. Giza Marcin, 3. Królik Radosław, 4. Kruszewski Łukasz, 5. KulikSebastian, 6. 

Kurowski Artur, 7. Lesicki Łukasz, 8. Leśko Bartłomiej, 9. Mnich Piotr, 10. Ochalski Mariusz, 11. 

Robojdek Damian, 12. Stachniak Andrzej, 13. Walasek Marcin, 14. Walasek Remigiusz, 15. Wieczorek 

Arkadiusz 

IIIs z – wych. Dariusz Piotrowski 



1. Bancerz Karol, 2. Bancerz Paweł, 3. Bauman Przemysław, 4. Błonka Andrzej, 5. Buczek Paweł, 6. 

Całka Andrzej, 7. Filiks Ernest, 8. Iwaniec Grzegorz, 9. Jasek Kamil, 10. Kalbarczyk Łukasz, 11. Kamela 

Arkadiusz, 12. Kieliszek Dariusz, 13. Kopacz Przemysław, 14. Łączek Marcin, 15. Łysiak Damian, 16. 

Mazurek Paweł, 17. Niski Kamil, 18. Nowaczyk Grzegorz, 19, Ośko Łukasz, 20. Pietrzak Damian, 21. 

Pilzak Damian, 22. Prus Damian, 23. Pudło Łukasz, 24. Reda Tomasz, 25. Stachurski Grzegorz, 26. 

Sznerch Sebastian, 27. Turski Piotr, 28. Wąsik Łukasz, 29. Wąsik Łukasz (ur.30.09.1991), 30. 

Wesołowski Krystian, 31. Żmuda Łukasz, 32. Żmuda Paweł 

IIIf z – wych. Edyta Sergiel 

1. Bryła Marta, 2. Bryzek Maja, 3. Cichecka Iwona, 4. Filiks Sylwia, 5. Gąska Sławomir, 6. Gorzkowska 

Angelika, 7. Kacperska Marlena, 8. Kacperska Sylwia, 9. Kępka Anna, 10. Mateńka Aneta, 11. Mateńka 

Katarzyna, 12. Mróz Ilona, 13. Opieka Urszula, 14. Stachurska Ewelina, 15. Wojtaś Renata, 16. Wróbel 

Justyna 

Policealna Szkoła dla Dorosłych – opiekun Daniel Kania 

1. Miturski Michał, 2. Piątek Bożena, 3. Wiązowski Łukasz, 4. Wróbel Szymon, 5. Zieliński Jarosław 

Technikum Mechaniczne Uzupełniające dla Dorosłych – op. Agnieszka Jeżo 

1. Adameczek Gerard, 2. Boruch Piotr, 3. Grzęda Grzegorz, 4. Kędziora Piotr, 5. Lewtak Łukasz, 6. 

Miłosz Marcin, 7. Mucha Leszek, 8. Pinkiewicz Piotr, 9. Pudło Grzegorz, 10. Sołtysiak Artur, 11. Sykut 

Tomasz, 12. Wnuk Radosław, 13. Zaczek Łukasz 

2011 

Klasa IV a TM wych. mgr Barbara Okleja 

1. Buczek Kamil, 2. Chwaściński Artur, 3. Długosz Daniel, 4. Góra Łukasz, 5. Grzyb Mateusz, 6. 

Jakubaszek Cezary Krzysztof, 7. Kowalczyk Adrian, 8. Kowalczyk Jakub, 9. Królik Łukasz, 10. Kulik 

Paweł, 11. Kurek Dariusz, 12. Łysiak Damian 13. Maciejewski Mateusz Jarosław, 14. Miłosz Kamil, 15. 

Osipiak Radosław, 16. Prządka Grzegorz, 17. Stoń Piotr, 18. Szyszko Łukasz 

Klasa IV b TM wych. mgr Anita Posim-Kryczka 

1. Bis Mariusz, 2. Błachnio Grzegorz Robert, 3. Borek Kamil, 4. Jasnowski Kamil, 5. Jędrys Przemysław 

Jan, 6. Kłosowski Jakub, 7. Maszkiewicz Jakub Marek, 8. Ochal Sebastian, 9. Orłowski Paweł, 10. 

Sankowski Tomasz, 11. Sęk Aleksander, 12. Skrzypiec Julian, 13. Szychowski Kamil Krzysztof, 14. 

Warowny Krzysztof, 15. Wawer Kamil, 16. Wójcicki Maciej 

Klasa IV c TM wych. mgr inż. Przemysław Piskorski 

1. Bujek Dariusz, 2. Czajka Wojciech, 3. Dowgiel Marcin, 4. Gogłoza Paweł, 5. Graczyk Daniel, 6. Guzy 

Krzysztof, 7. Hys Paweł, 8. Kasperski Mirosław, 9. Kujda Bartłomiej, 10. Łysiak Łukasz, 11. Ochnik 

Marcin, 12. Sankowski Mariusz, 13. Siwek Arkadiusz, 14. Skiba Arkadiusz, 15. Stoń Andrzej, 16. Stoń 

Mariusz, 17. Zaręba Michał 

Klasa IV m TM wych. mgr Barbara Polak 

1. Bogusz Wojciech, 2. Gałązka Michał, 3. Gągała Daniel, 4. Hodun Paweł, 5. Kominek Marek, 6. Kopik 

Jarosław, 7. Kowalczyk Mariusz, 8. Koźlak Kamil, 9. Król Zbigniew, 10. Kryczka Damian, 11. Kurach 

Krzysztof, 12. Łukasiak Paweł, 13. Mądry Łukasz, 14. Parzyszek Gabriel, 15. Przybysz Łukasz, 16. 

Skwarek Adrian, 17. Sowa Wojciech, 18. Surmacz Albert, 19. Szafrański Krystian, 20. Szczypiński 

Przemysław, 21. Wałachowski Piotr, 22. Woźniak Paweł, 23. Żmuda Łukasz 



Klasa IV d TI wych. mgr Halina Staniek 

1. Błachnio Paulina, 2. Cuch Monika Weronika, 3. Dębek Fabian Piotr, 4. Filiks Bartosz Mateusz, 5. 

Gągała Sebastian, 6. Grzegorzewski Marcin, 7. Konopka Konrad, 8. Krasucka Magdalena, 9. Królik 

Karolina, 10. Kryczka Daniel Mateusz, 11. Lament Erwin, 12. Matraszek Anna, 13. Ostrzyżek Daniel, 

14. Pieńkosz Piotr, 15. Pietrasiak Łukasz, 16. Piszczek Mateusz, 17. Piszczek Paweł, 18. Prus Kamil, 19. 

Pyra Damian, 20. Rutkowski Tomasz, 21. Rygielski Kamil, 22. Sienkiewicz Patryk Mikołaj, 23. Sieraj 

Michał, 24. Sikora Mateusz, 25. Sosnowski Mateusz, 26. Sznerch Paulina Justyna, 27. Walaszek 

Justyna 

Klasa IV e TI wych. mgr Gabriela Wróblewska 

1. Beczek Karolina, 2. Ciepielewski Marcin Krzysztof, 3. Czajka Damian, 4. Dębek Artur, 5. Hejduk 

Karolina, 6. Jędrych Kamil, 7. Klepka Sylwia, 8. Kosyra Angelika (rod. Babiuch), 9. Kowalczyk Ewelina 

Anna, 10. Kurant Damian, 11. Machul Adrian, 12. Mróz Karol, 13. Polak Sebastian, 14. Przybysz Paweł, 

15. Pyra Anna, 16. Sadura Adrian, 17. Sieraj Monika Dorota, 18. Skowroński Mateusz 

Klasa III s,f ZSZ wych. mgr Robert Olejnicki 

1.Cuch Magdalena, 2. Grzesiak Ilona, 3. Michałek Joanna Iwona, 4. Mioduchowska Agnieszka, 5. 

Olszak Agnieszka, 6. Pawlak Katarzyna, 7. Rybak Barbara, 8. Adamski Andrzej, 9. Barszcz Wojciech 

Jan, 10. Bondel Piotr, 11. Cabaj Robert, 12. Ciołek Arkadiusz, 13. Dębek Artur, 14. Filipek Ernest 

Wojciech, 15. Gajek Mateusz Kamil, 16. Grala Arkadiusz, 17. Grosiak Rafał, 18. Kępka Mariusz Jan, 19. 

Kornas Daniel, 20. Koszara Piotr, 21. Latusek Paweł, 22. Lemieszek Tomasz Andrzej, 23. Malinowski 

Arkadiusz, 24. Ochnik Grzegorz, 25. Ochnik Karol, 26. Pieńkosz Damian, 27. Pioterczak Łukasz 

Krzysztof, 28. Pudło Tomasz, 29. Sobieszek Michał Konrad, 30. Sowa Piotr, 31. Stępniak Michał, 32. 

Stoń Kamil, 33. Szabelski Mateusz, 34. Wąsik Sebastian, 35. Wojtaś Damian, 36. Zawadzki Krzysztof 

Technikum Mechaniczne Uzupełniające dla Dorosłych – op. Leszek Joński 

1. Bartuzi Tomasz, 2. Bujak Kasjan, 3. Jeżyna Robert, 4 .Kamiński Piotr, 5. Kawka Kamil, 6. Kieliszek 

Rafał, 7 .Leszek Arkadiusz, 8. Malinowski Rafał, 9. Osek Karol, 10. Ruszkiewicz Michał, 11. Syta Artur, 

12. Szlendak Karol, 13. Szymański Piotr, 14. Walasek Jacek, 15. Wójcik Radosław 

2012 

Klasa IV a TM wych. mgr Jolanta Gorzkowska 

1. Cwajda Andrzej, 2. Czaplicki Robert, 3. Czułowski Dawid Michał, 4. Denka Wojciech Krzysztof, 5. 

Górski Tomasz, 6. Grabek Sebastian Łukasz, 7. Granat Daniel, 8. Hys Adam, 9. Jaszczyk Adrian Robert, 

10. Jędrych Kamil, 11. Łagodziński Adrian Tomasz, 12. Pawelec Przemysław, 13. Ragus Dariusz, 14. 

Rudnik Artur, 15. Siwek Grzegorz Kazimierz, 16. Szpadzik Kamil Adam, 17. Zaręba Sebastian Paweł 

Klasa IV b TM  wych. mgr Beata Kryczka 

1. Babiuch Łukasz, 2. Dusza Michał, 3. Filipek Łukasz, 4. Filipek Sylwester Piotr, 5. Grzechnik Michał 

Łukasz, 6. Jagiełło Kamil, 7. Jaszczyk Mateusz, 8. Jędrych Grzegorz, 9. Kochański Patryk, 10. Kowalczyk 

Radosław Albert, 11. Kowalczyk Tomasz, 12. Kulik Tomasz, 13. Kuźma Sławomir, 14. Mróz Radosław, 

15. Pieniążek Kacper, 16. Pudełek Patryk, 17. Rudnik Piotr Michał, 18. Stefanowski Paweł, 19. 

Szlendak Aleksander Jan, 20. Wiącek Mateusz Karol, 21. Woś Mateusz 

Klasa IV c TM wych. mgr Jarosław Lipski 



1. Bany Krzysztof, 2. Beczek Paweł, 3. Chojnacki Piotr, 4. Fijał Mateusz, 5. Fila Kamil Wiesław, 6. Filiks 

Rafał, 7. Giza Damian, 8. Gliwka Tomas,z 9. Grzyb Piot,r 10. Jasiński Sylweste,r 11. Joński Artur 

Andrzej, 12. Kowalski Michał, 13. Kuliga Adrian, 14. Markiewicz Marcin, 15. Ochnik Damian, 16. 

Pawlak Łukasz, 17. Prządka Mateusz, 18. Siemiński Kamil Mateusz, 19. Sikora Marcin, 20. Skwarek 

Jarosław, 21. Stelmaszak Marek, 22. Szewczyk Konrad, 23. Szklarczyk Marcin, 24. Szlendak Radosław, 

25. Szymański Paweł, 26. Wojtaś Tomasz 

Klasa IV d TI  wych. mgr Ireneusz Przybysz 

1. Baran Jarosław Kamil, 2. Bryzek Paweł, 3. Gawrylak Piotr, 4. Kępa Daniel Adam, 5. Konopka Agata, 

6. Kulik Robert, 7. Kurzawa Paweł, 8. Majek Piotr, 9. Mich Piotr, 10. Ochal Grzegorz, 11. Pilzak 

Bartłomiej Adrian, 12. Popiołek Partycja, 13. Rejmak Marcin Ryszard, 14. Sowa Urszula, 15. Suska 

Agata, 16. Szymański Mateusz, 17. Tobiasz Mateusz, 18. Trębińska Martyna, 19. Wąsowski Krystian 

Klasa IV e TI  wych. mgr Agnieszka Jaroń 

1. Bieszczad Dominik Sylwester, 2. Branicki Maciej, 3. Goluch Bernard, 4. Grzesiak Jacek, 5. Jakóbiec 

Grzegorz,6. Kawka Wioletta, 7. Kornas Damian, 8. Kornas Marek, 9. Kosińska Karolina, 10. Kruszewski 

Andrzej, 11. Krzywiec Łukasz, 12. Lach Maciej, 13. Łubianka Przemysław, 14. Łukasiak Grzegorz, 15. 

Maszkiewicz Szymon Karol, 16. Opieka Marcin, 17. Orzechowska Ewelina, 18. Ostrzyżek Mateusz, 19. 

Pasiak Małgorzata Adrianna, 20. Piątek Arkadiusz Jan, 21. Piecyk Bartosz, 22. Polak Aleksandra, 23. 

Russa Ireneusz, 24. Sobczak Bartłomiej, 25. Szlendak Tomasz, 26. Władzińska Katarzyna, 27. Wnuk 

Kinga, 28. Zdunek Daniel 

Klasa III s ZSZ wych. mgr inż. Jadwiga Mościcka-Wróbel 

1. Baran Marek, 2. Beczek Karol, 3. Bondel Łukasz, 4. Burczyński Artu,r 5. Chachuła Patryk, 6. Cieślak 

Kamil Marek, 7. Ciołek Norbert, 8. Ciuba Piotr, 9. Dembek Witold, 10. Dębek Paweł, 11. Dyszkowski 

Konrad, 12. Golak Mateusz, 13. Gral Piotr Marian, 14. Iwanek Ireneusz, 15. Jurzysta Przemysław 

Andrzej, 16. Kacperski Adrian Bartłomiej, 17. Kapusta Artur Paweł, 18. Kępa Mateusz, 19. Korda Piotr, 

20. Król Igor Mateusz, 21. Kursa Sebastian, 22. Masiczak Damian Jacek, 23. Matera Damian, 24. 

Opieka Mariusz, 25. Ośko Konrad Jakub, 26. Pasieka Daniel, 27. Pikuła Mateusz, 28. Podlaski 

Przemysław, 29. Ryszkowski Piotr, 30. Sergiel Sylwester, 31. Stachurski Łukasz, 32. Staniak Krystian 

Andrzej, 33. Walaszek Marek, 34. Wesołowski Przemysław, 35. Wiązowski Damian Michał, 36. 

Zdunek Michał, 37. Zygadło Piotr 

Klasa III f ZSZ wych. mgr Inż. Jadwiga Mościcka-Wróbel 

1. Bednarczyk Angelika, 2. Grzechnik Beata, 3. Piętka Aleksandra Kamila, 4. Stefanek Monika 

Katarzyna (rod. Skrzypiec), 5. Szpadzik Weronika, 6. Włoszczak Magdalena 

Technikum Mechaniczne Uzupełniające dla Dorosłych 

1. Bisek Łukasz, 2. Chojnacki Przemysław, 3. Gawron Grzegorz, 4. Kaczor Michał, 5. Komór Tomasz, 6. 

Kowalczyk Damian, 7. Kulik Grzegorz, 8. Kuś Dariusz, 9. Miazek Jacek, 10. Moniszka Sebastian, 11. 

Pasielka Robert, 12. Pawłowski Arkadiusz, 13. Siębor Piotr, 14. Suska Damian, 15. Władziński Damian 

2013 

Klasa IV a TM wych. mgr Aneta Jończyk 

1. Bernaciak Sylwester 2. Bujak Toamsz Jan 3. Dziubak Dominik 4. Filipek Piotr 5. Giza Jan 6. Grzyb 

Patryk 7. Jędrych Tomasz 8. Kawka Jacek Adam 9. Kiełtyka Jakub Jan 10. Konopka Michał 11. 

Kowalczyk Paweł 12. Kuźma Damian 13. Łysoń Mariusz Jan 14. Mucha Piotr 15. Nakończy Kamil 16. 



Nankiewicz Dawid Piotr 17. Paterek Marcin 18. Pawlik Michał 19. Stachurski Mateusz 20. Szlendak 

Adam Bronisław 21. Tarka Bartłomiej 

Klasa IV b TM wych. mgr inż. Leszek Joński 

1. Bichta Marcin, 2. Czopek Bartosz, 3. Głodek Piotr Marcin, 4. Gogłoza Sebastian, 5. Jędrych Patryk 

Michał, 6. Kwiatkowski Mateusz, 7. Okunowski Michał, 8. Pacek Grzegorz, 9. Pawlak Łukasz Michał, 

10. Podlaski Paweł, 11. Prządka Bartłomiej, 12. Prządka Mariusz, 13. Reda Łukasz, 14. Rudnik Paweł 

Grzegorz, 15. Szymański Łukasz Paweł, 16. Warowny Tomasz, 17. Wojtaś Karol 

Klasa IV c TM  wych. mgr Paweł Warda 

1. Bujek Marek, 2. Filipek Mateusz, 3. Gałązka Damian Grzegorz, 4. Jaszczyk Kamil, 5. Jurzysta 

Mateusz, 6. Kamola Tomasz, 7. Kawka Robert, 8. Korda Patryk Wojciech, 9. Kozdrój Paweł, 10. 

Kryczka Michał, 11. Krzywiec Damian Paweł, 12. Oborski Daniel, 13. Oszal Marcin, 14. Piątek Jarosław, 

15. Wójcicki Wojciech, 16. Zawadzki Radosław, 17. Żaczek Damian 

Klasa IV d TI  wych. mgr Angelika Kłos 

1. Borkowski Piotr Paweł, 2. Cieśla Damian, 3. Czerski Michał, 4. Gębala Roland Konrad, 5. Jędrych 

Mateusz, 6. Jończyk Michał, 7. Kujda Radosław, 8. Łukasiak Konrad, 9. Madoń Katarzyna, 10. 

Miażdżyk Agnieszka, 11. Miażdżyk Bożena, 12. Miłosz Damian Michał, 13. Mróz Grzegorz Rafał, 14. 

Olek Rafał, 15. Piszczek Damian, 16. Sekuła Karolina, 17. Sieraj Łukasz, 18. Soldat Radosław Arkadiusz, 

19. Swat Sebastian Grzegorz, 20. Szczepaniak Kamil, 21. Szcześniak Karolina Paulina, 22. Tomaszek 

Ewelina, 23. Trębiński Tomasz Bartosz, 24. Troshupa Jacek Denis, 25. Walaszek Adrian Paweł, 26. 

Wojtachnio Mateusz 

Klasa IV e TI  wych. mgr Daniel Kania 

1. Bonek Klaudia Ewa, 2. Buksiński Paweł, 3. Dusińska Ilona, 4. Filiks Przemysław Marcin, 5. Imas 

Michał Marek, 6. Pieńkosz Małgorzata (Kalbarczyk), 7. Kępka Magdalena, 8. Krotowski Michał, 9. 

Niska Karolina Agnieszka, 10. Plewka Łukasz, 11. Stachurski Mateusz Jacek, 12. Szpadzik Marek, 13. 

Tyburcy Łukasz Tomasz, 14. Wnuk Konrad, 15. Wójcik Łukasz, 16. Zalech Anita Marzena, 17. Żaczek 

Eliza 

Klasa III s ZSZ wych. mgr Dariusz Piotrowski 

1. Buczek Mateusz, 2. Cieśla Jarosław, 3. Drański Dominik Krystian, 4. Gazda Adrian, 5. Imas Łukasz, 6. 

Kapusta Mateusz, 7. Lemieszek Mateusz Waldema,r 8. Lenarczyk Mariusz, 9. Leszek Kajetan Tomasz, 

10. Lipka Krzysztof, 11. Łukasik Artur, 12. Niebrzydowski Wojciech Michał, 13. Popis Paweł, 14. Siudak 

Krzysztof, 15. Skarulis Michał Kamil, 16. Smolarz Dawid, 17. Staniak Kamil Krzysztof, 18. Stańczak 

Tomasz Mikołaj, 19. Walaszek Jacek, 20. Walaszek Marek, 21. Wąsik Piotr, 22. Witkowski Daniel, 23. 

Zygadło Konrad 

Klasa III s,f ZSZ wych. mgr Edyta Sergiel 

1. Antoniak Paula Milena, 2. Banaś Anna, 3. Beczek Ewelina, 4. Chmielewska Karolina, 5. Dąbrowska 

Ewelina, 6. Dyszkowska Ilona, 7. Doroś Milena Maria (Gąska), 8. Hejduk Monika, 9. Kozak Magdalena, 

10. Kurek Damian, 11. Majek Kamila, 12. Niska Wioleta Małgorzata, 13. Nowaczyk Katarzyna, 14. 

Nowicka Iwona Justyna, 15. Sądowska Monika, 16. Sienkiewicz Katarzyna, 17. Sowa Ewa, 18. Wojtaś 

Paulina, 19. Pardyka Agnieszka (Wróbel), 20. Głodek Adam, 21. Kajda Marcin, 22. Kalbarczyk Adam 

Waldemar, 23. Kiliszek Hubert, 24. Konarek Radosław, 25. Sowa Rafał, 26. Stachurski Kamil Łukasz, 

27. Władziński Paweł, 28. Wojtaś Bartłomiej 



Technikum Mechaniczne Uzupełniające dla Dorosłych 

1. Buczek Paweł, 2. Grzechnik Mariusz, 3. Jasek Kamil, 4. Nowakowski Paweł, 5. Pilzak Damian, 6. 

Pszkit Grzegorz, 7. Szymanek Marek, 8. Wąsik Łukasz 

2014 

Klasa IV a TM wych. mgr inż. Piotr Kusal 

1. Beczek Paweł, 2. Bryzek Grzegorz, 3. Filipek Jacek Mirosław, 4. Głowienka Adam, 5. Gontarz 

Marcin, 6. Jaroniec Konrad, 7. Jaworski Wojciech, 8. Kopacz Damian Piotr, 9. Kornas Mateusz, 10. 

Kowalczyk Michał, 11. Krekora Piot,r 12. Moryc Marek, 13. Nakonieczny Łukasz, 14. Papiernik 

Grzegorz, 15. Pilzak Cezary, 16. Prokopek Rafał, 17. Szpadzik Łukasz, 18. Walasek Michał 

Klasa IV b TM wych. mgr inż. Krystian Piecyk 

1. Bany Łukasz, 2. Beczek Przemysław Michał, 3. Błażejak Damian, 4. Boruch Dominik Rafał, 5. Buczek 

Konrad Jacek, 6. Dobrowolski Krystian Daniel, 7. Gągała Mateusz, 8. Góra Bartosz, 9. Gruza Michał, 

10. Grzelak Marcin, 11. Jakubiak Konrad Marcin, 12. Jopek Sylwester, 13. Kalbarczyk Przemysław, 14. 

Kurant Bartłomiej, 15. Mich Radosław, 16. Paterek Daniel, 17. Prządka Michał Bartłomiej, 18. Wąsik 

Artur, 19. Wojtalik Artur, 20. Woś Adrian, 21. Żaczek Sylwester Paweł 

Klasa IV d TI wych. mgr inż. Renata Dróbek 

1. Bany Iwona, 2. Baran Łukasz, 3. Beczek Patryk Ryszard, 4. Błachnio Patryk, 5. Celiński Mateusz, 6. 

Daniluk Magdalena Anna, 7. Druzd Jacek, 8. Dudek Mateusz, 9. Dziubak Michał, 10. Figacz Paweł, 11. 

Filipek Mateusz, 12. Gesek Marcin, 13. Głodek Piotr Grzegorz, 14. Goliszewski Krystian, 15. Goral 

Ewelina, 16. Gorzkowski Grzegorz, 17. Iwanek Mateusz, 18. Jasnowska Weronika, 19. Jeżewski 

Marek, 20. Jońska Paulina, 21. Kawka Marta Jadwiga, 22. Kiliszek Dawid Krzysztof, 23. Kiliszek 

Grzegorz Sylwester, 24. Kisiel Monika Elżbieta, 25. Konopka Karolina (rod. Szafranek), 26. Kowalska 

Klaudia Beata, 27. Kruk Mateusz, 28. Latek Mateusz, 29. Pawelec Monika, 30. Sankowski Bartosz, 31. 

Siedlec Karolina, 32. Sobiech Luiza Maria, 33. Stefanowski Maciej, 34. Strąk Grzegorz Paweł, 35. Syta 

Damian, 36. Wojtaś Elżbieta, 37. Wojtaś Marcin, 38. Zbucki Sebastian 

Klasa III s ZSZ wych. mgr Grzegorz Prządka 

1. Adamczyk Rafał Leszek, 2. Ciota Mateusz, 3. Dembek Łukasz, 4. Gogacz Marcin Łukasz, 5. 

Gorzkowski Damian, 6. Hejduk Marcin, 7. Hys Michał, 8. Janiszek Rafał, 9. Jeżo Remigiusz, 10. Kardas 

Konrad Krzysztof, 11. Korda Grzegorz, 12. Matysiak Rafał, 13. Michalak Sylwester, 14. Micka Damian, 

15. Nowaczyk Sebastian, 16. Pawlak Łukasz, 17. Pieńkosz Grzegorz Mieczysław, 18. Prządka Igor, 19. 

Skrzeczkowski Jarosław Jacek, 20. Sowa Marcin Piotr, 21. Stępnicki Marcin, 22. Syta Damian, 23. 

Tarkowski Piotr, 24. Trych Patryk Adrian, 25. Walasek Bogusław, 26. Walasek Jakub, 27. Walaszek 

Damian, 28. Wiącek Michał Bartłomiej 

Klasa III f ZSZ  wych. mgr Grzegorz Prządka 

1. Beczek Angelika Monika, 2. Dudkowska Andżelika, 3. Grzesiowska Sonia, 4. Janiszek Patrycja, 5. 

Kielczak Klaudia Weronika, 6. Knapik Izabela, 7. Kurek Karolina, 8. Olek Angelika Agata, 9. Sankowska 

Monika, 10. Siwik Paulina Małgorzata, 11. Warowna Paulina, 12. Wesołowska Katarzyna 

2015 

Klasa IV a TM wych. mgr Barbara Okleja 



1. Bernaciak Paweł, 2. Cuch Wojciech, 3. Dębek Bartosz Mikołaj, 4. Filipek Marcin, 5. Frączek Marcin, 

6. Grzebalski Przemysław, 7. Jakubasik Marius,z 8. Janiszek Marcin, 9. Jaszczyk Piotr, 10. Kamiński 

Mateusz Damian, 11. Kłusek Jarosław Marcin, 12. Lasek Radosław, 13. Sieraj Cezary, 14. Wesołowski 

Krzysztof, 15. Włodarczyk Kamil 

Klasa IV b TM  wych. mgr Barbara Polak 

1. Bakiera Damian, 2. Filiks Łukasz, 3. Filipek Mateusz, 4. Grzesiak Tomasz, 5. Jakubiak Maciej, 6. 

Komar Łukasz Mateusz, 7. Kulik Przemysław, 8. Majek Marcin Krystian, 9. Nojek Sebastian, 10. Ochnik 

Kamil, 11. Poparda Paweł, 12. Pośpiech Piotr, 13. Walasek Alan Dawid, 14. Wałachowski Michał, 15. 

Ziemianek Hubert 

Klasa IV c TM wych. mgr Anna Marciniak 

1. Capała Michał Piotr, 2. Cichecki Michał, 3. Dębek Mateusz, 4. Dziubak Mateusz, 5. Filipek Rafał 

Damian, 6. Giza Piotr, 7. Jaroniec Dominik, 8. Konopka Jarosław, 9. Kropopek Adrian, 10. Kryczka 

Jakub, 11. Michalak Rafał, 12. Młotkowski Piotr, 13. Oborski Marcin, 14. Ostrzyżek Jan, 15. Pielacha 

Mateusz, 16. Stachurski Wojciech Damian, 17. Walasek Marcin, 18. Wieczorek Dominik, 19. 

Włodarczyk Sebastian, 20. Zadura Krzysztof Miłosz, 21. Żmuda Maciej 

Klasa IV d TI  wych. mgr inż. Janusz Chudowolski 

1. Antoniak Marta Katarzyna, 2. Bichta Marek,(ur.23.03.1995), 3. Bichta Marek, 4. Burczak Karolina, 

5. Doroszuk Aleksandra, 6. Gąsior Patryk Michał, 7. Gąsior Przemysław, 8. Grążka Katarzyna, 9. 

Gregorczyk Kamila, 10. Jawoszek Przemysław, 11. Kapusta Szymon, 12. Koczański Maciej Stanisław, 

13. Kryczka Dawid Piotr, 14. Kwaśniewska Kinga, 15. Łukasiak Adam, 16. Magryta Denis Patryk, 17. 

Pawłowska Agnieszka Magdalena, 18. Pawłowska Anita Anna, 19. Piątkowski Wojciech, 20. Piszczek 

Ilona, 21. Pyra Grzegorz, 22. Rzążewska Izabela Małgorzata, 23. Sulej Łukasz, 24. Sycha Artur Kacper, 

25. Tobiasz Monika Aneta, 26. Warowny Sebastian 

Klasa IV e TI  wych. mgr Beata Kryczka 

1. Banaś Katarzyna, 2. Beczek Agata Maria, 3. Bujak Mateusz Sławomir, 4. Cieślak Edyta, 5. Dunst 

Michał Maksymilian, 6. Jurzysta Dominik Dariusz, 7. Karolak Sebastian, 8. Komosa Jakub, 9. Kurant 

Marcin, 10. Mioduchowski Grzegorz, 11. Poleska Ewelina Joanna, 12. Poterek Mateusz Krzysztof, 13. 

Ratus Olga, 14. Sobczak Adrian, 15. Szafrański Damian, 16. Szczeblewski Norbert Krystian 

Klasa III s ZSZ wych. mgr Edyta Sergiel 

1. Ambroziak Sebastian Krzysztof, 2. Borek Radosław, 3. Cabaj Grzegorz, 4. Celej Michał, 5. Dębek 

Marcin, 6. Filipek Michał, 7. Jakubiec Adam Damian, 8. Kalbarczyk Wojciech, 9. Kapusta Karol, 10. 

Kępa Damian, 11. Kieliszek Sebastian, 12. Kostyra Przemysław Piotr, 13. Lipiec Mateusz, 14. Łukasiak 

Aleksander, 15. Marczak Ireneusz, 16. Olek Jakub, 17. Pawlik Marek, 18. Popławski Damian, 19. Puzio 

Marcin, 20. Soból Kamil, 21. Syroka Marcin, 22. Szkit Marek Jacek, 23. Szlendak Janusz, 24. Wnuk 

Mateusz, 25. Gomoła Bartłomiej, 26. Dembek Łukasz 

Klasa III b ZSZ wych. mgr Edyta Sergiel 

1. Błachnio Adam, 2. Gajaszek Patryk Grzegorz, 3. Gajek Hubert, 4. Gruza Damian, 5. Kiliszek Łukasz 

Michał, 6. Kuliński Damian Dominik, 7. Pacek Dominik Tomasz, 8. Sieraj Piotr 

Klasa III f ZSZ wych. mgr Edyta Sergiel 



1. Bednarczyk Monika, 2. Fryszkowska Magdalena Agnieszka, 3. Głombicka Karolina Zofia, 4. 

Jędryszka Aleksandra, 5. Kardas Ewa Elżbieta, 6. Plewka Paulina, 7. Syta Dagmara, 8. Wójcik Karolina 

Technikum Mechaniczne Uzupełniające dla Dorosłych 

1. Baran Marek, 2. Bondel Łukasz, 3. Burczyński Artur, 4. Ciuba Piotr, 5 .Famulski Błażej, 6. Gral Piotr, 

7. Jędrych Kamil, 8. Jurzysta Przemysław, 9. Kapusta Artur, 10. Korda Piotr, 11. Lechniak Hubert, 12. 

Ośko Konrad, 13. Pikuła Mateusz, 14. Ryszkowski Piotr, 15. Wiązowski Damian, 16. Zembek Piotr, 17. 

Zygadło Piotr 

2016 

Klasa IV ac TM wych. mgr inż. Jadwiga Mościcka-Wróbel 

1. Gągała Damian, 2. Gontarz Paweł, 3. Grzesiak Bartłomiej, 4. Jędrych Rafał, 5. Kasperski Krystian 

Dawid, 6. Kisiel Cezary Mateusz, 7. Ochnik Tomasz Zenon, 8. Ośko Mateusz, 9. Skiba Konrad Jacek, 10. 

Cuch Patryk Piotr, 11. Filiks Daniel, 12. Filipek Dariusz Kamil, 13. Jawoszek Mariusz, 14. Konopka 

Marcin, 15. Kurant Łukasz, 16. Łęcki Sebastian Adam, 17. Majek Przemysław, 18. Pawłowski Maciej 

Patryk, 19. Pudło Rafał, 20. Ragan Marcin, 21. Sankowski Mateusz, 22. Sulej Dominik, 23. Szymański 

Mateusz, 24. Świtaj Karol Piotr, 25. Tobiasz Patryk Mateusz, 26. Warowny Michał, 27. Wójcicki 

Marcin Michał 

Klasa IV b TM wych. mgr Anita Posim-Kryczka 

1. Czerski Szymon, 2. Goluch Damian, 3. Grzelak Mariusz, 4. Iwanowski Szymon, 5. Jędrys Mateusz, 6. 

Kardas Klaudia, 7. Kasperski Adam, 8. Kuty Paweł, 9. Kwas Kamil Krystian, 10. Pawlak Grzegorz, 11. 

Raczyński Tomasz, 12. Rejmak Michał, 13. Stachurski Damian, 14. Warowny Łukasz, 15. Wąsowski 

Kamil, 16. Wesołowski Kamil Edward, 17. Wiśniewski Damian Kamil 

Klasa IV d TI wych. mgr inż. Daniel Kania 

1. Bartyś Kacper, 2. Borowiec Katarzyna, 3. Ciota Paweł, 4. Czopek Michał Jakub, 5. Fałdyga Łukasz, 6. 

Gazda Albert, 7. Głodek Piotr, 8. Grzesiak Bartosz, 9. Jakubik Eryk, 10. Jaroniec Paulina Ewa, 11. 

Kierzkowski Mateusz, 12. Masiczak Bartłomiej, 13. Osial Ilona, 14. Pieńkosz Jakub, 15. Ryl Michał, 16. 

Siemierzewicz Tomasz, 17. Sobiech Karolina Paulina, 18. Wesołowski Dominik, 19. Wnuk Adrian 

Tomasz, 20. Wojtaś Adam, 21. Żukowska Monika Milena, 22. Żukowski Maciej Jan 

Klasa III s ZSZ wych. mgr Dariusz Piotrowski 

1. Bieńczak Michał, 2. Błonka Jakub, 3. Ciempiel Patryk Mateusz, 4. Jendrych Filip, 5. Kapusta Adrian, 

6. Kryczka Daniel, 7. Kursa Paweł, 8. Kustra Kamil, 9. Kwaśniewski Kamil, 10. Leśko Konrad Sylwester, 

11. Nowaczyk Krzysztof, 12. Osiński Przemysław, 13. Pacek Albert, 14. Pawelec Wojciech Szczepan, 

15. Płowaś Szymon, 16. Poparda Piotr, 17. Przywózki Łukasz Przemysław, 18. Pszkit Paweł Łukasz, 19. 

Stachurski Kamil Michał, 20. Staniak Sebastian Arkadiusz, 21. Więch Michał, 22. Wójcik Mateusz, 23. 

Żmuda Karol 

Klasa III b ZSZ wych. mgr Dariusz Piotrowski 

1. Bernaciak Rafał, 2. Cieśla Cezary, 3. Kieliszek Grzegorz Krzysztof, 4. Lazurek Emil Łukasz, 5. Niski 

Mateusz Tobiasz 6. Niski Patryk Mateusz 7. Paprota Adrian 8. Sobkiewicz Konrad 9. Pilzak Krzysztof, 

10. Cuch Krzysztof, 11. Prządka Patryk Zbigniew, 12. Nakończy Marcin 

Klasa III f ZSZ wych. mgr Dariusz Piotrowski 

1. Kulik Monika, 2. Łuszczyńska Andżelika Magdalena 3. Ogórek Agata 4. Rudnik Magda 



Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

1. Baran Paweł, 2. Buczek Mateusz, 3. Chmielewska Karolina, 4. Cieśla Jarosław, 5. Dąbrowska 

Ewelina, 6. Drański Dominik, 7. Gazda Adrian, 8. Izdebski Daniel, 9. Imas Łukasz, 10. Konarek 

Radosław, 11. Kozak Magdalena, 12. Ługowska Monika, 13. Miszczak Przemysław, 14. Niebrzydowski 

Wojciech, 15. Serafin Piotr, 16. Siudak Krzysztof, 17. Siwiec Marcin, 18. Sowa Ewa, 19. Stachurski 

Kamil, 20. Staniak Kamil, 21. Szcześniak Adrian, 22. Witkowski Daniel, 23. Zygadło Konrad 

2017 

Klasa IV ac  wych. mgr Ewa Kłosowska 

1. Bliszczyk Emil, 2. Błachnio Mateusz, 3. Głodek Michał, 4. Jędrych Rafał, 5. Joński Łukasz, 6. Koryś 

Bartosz Jacek, 7. Koryś Jakub, 8. Łukasiak Marcin, 9. Mróz Marcin Sylwester, 10. Popławski Grzegorz, 

11. Próchniak Krzysztof, 12. Rudzki Damian Roman, 13. Skwarek Łukasz, 14. Surmacz Damian, 15. 

Warowny Radosław, 16. Wąsik Adrian, 17. Woźniak Jakub, 18. Boruch Marcin, 19. Dudka Kamil, 20. 

Filiks Kamil, 21. Filipek Łukasz, 22. Głodek Mateusz, 23. Gogłoza Jakub, 24. Kwas Marcin Jarosław, 25. 

Pudło Damian, 26. Pyra Jakub Grzegorz, 27 .Soból Mateusz Antoni, 28. Szczeblewski Mateusz Ernest, 

29. Wiśniewski Patryk Damian 

  



 

Klasa IV b  wych. mgr Ireneusz Przybysz 

1. Bakiera Kamil Jakub, 2. Dębek Mateusz, 3. Gordat Bartosz, 4. Kępa Konrad Łukasz, 5. Kornas 

Łukasz, 6. Pawlak Artur, 7. Rodak Daniel, 8. Sobiech Michał Bartłomiej, 9. Sowa Kamil, 10. Stachurski 

Patryk, 11. Surmacz Karol, 12. Szychta Dominik, 13. Urbanowicz Mariusz, 14. Węgier Patryk 

 

Klasa IV d  wych. mgr inż. Renata Dróbek 

1. Adamczyk Karol, 2. Alaba Patrycja Agata, 3. Chmielowski Tobiasz, 4. Czerska Milena, 5. Konopka 

Kacper, 6. Kornas Maciej Krzysztof, 7. Kowalska Karolina Maria, 8. Kuźma Marcin, 9. Łagodziński 

Daniel, 10. Malinowski Michał, 11. Michałek Mateusz, 12. Miłosz Patryk Adam, 13. Opieka Kryspin, 

14. Pawelec Kinga, 15. Podgórski Mateusz, 16. Pudło Karol, 17. Rus Patryk, 18. Sobiech Sylwia, 19. 

Stachurska Weronika Zuzanna, 20. Wesołowska Patrycja , 21. Wnuk Michał 

 

Klasa IV e wych. mgr Anna Wesołowska 

1. Bany Izabela, 2. Dziubak Wojciech Jan, 3. Fal Patryk, 4. Gajek Rafał, 5. Gośniak Hubert Paweł, 6. 

Hejduk Sylwester, 7. Kryczka Grzegorz Marceli, 8. Kryczka Łukasz, 9. Lipiec Daniel, 10. Lipka Michał, 

11. Majsterek Marcin, 12. Ochnik Bartosz, 13. Piszcz Sylwia, 14. Piszczek Ignacy, 15. Prządka 

Przemysław, 16. Siemion Wojciech, 17. Skwarek Marta, 18. Wiśniewska Kinga, 19. Żak Mateusz 

Sylwester 

 

Klasa III fs wych. mgr inż. Piotr Kusal 

1. Ciota Patrycja, 2. Filipek Paulina, 3. Gąsior Martyna, 4. Jaroniec Daria Magdalena, 5. Miazga 

Weronika, 6. Piecek Patrycja, 7. Walasek Dominika, 8. Walaszek Patrycja Ewa, 9. Wójcik Katarzyna, 

10. Celej Jakub, 11. Dołężka Mateusz, 12. Drózd Kamil, 13. Gajaszek Kamil, 14. Golak Jakub, 15. 

Gorzkowski Patryk, 16. Hejduk Adrian, 17. Jakubasik Karol, 18. Jaworski Arkadiusz, 19. Kryczka Paweł, 

20. Kupiec Andrzej, 21. Lemieszek Sebastian, 22. Łukasiak Adria, 23. Łukasiak Łukasz, 24. Łukasiak 

Mateusz, 25. Osial Tomasz, 26. Pawelec Michał, 27. Pieniak Grzegorz, 28. Skórka Sebastian, 29. Sowa 

Marcin, 30. Szymański Kamil, 31. Wachnik Przemysław, 32. Wojtaś Krystian, 33. Zając Michał, 34. Żak 

Paweł 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

1. Banaś Roman, 2. Gębal Jakub, 3. Kapusta Karol, 4. Kowalski Karol, 5. Marczak Ireneusz, 6. Niski 

Bartosz, 7. Ostanek Sylwester, 8. Pawlik Marek, 9. Pawlonka Michał, 10. Piotrowski Kamil, 11. Plewka 

Paulina, 12. Pucek Patryk, 13. Siwik Paulina, 14. Stonio Karolina, 15. Szwed Marcin, 16. Tarkowski 

Piotr, 17. Wiak Karol, 18. Żarłak Przemysław 

  



 

 

Co dalej… 

 

 

Z „Mechanikiem” jestem związany od urodzenia. Nie dane było być mi jej uczniem chociaż 

zawsze o tym marzyłem. Mama nakazała mi naukę w Liceum Ogólnokształcącym. Dzięki jej decyzji 

szkołą mam przyjemność żyć przez całą swoją karierę zawodową, a nie tylko pięć lat technikum. 

Wspomnień, doświadczeń związanych ze szkołą mam ogrom, ale to jeszcze nie mój czas na 

wspomnienia. Mój czas w szkole to troska o jej miejsce w środowisku i praca nad jej rozwojem, 

unowocześnianiem i przekonywaniem młodych ludzi do wyboru jej na drodze własnej kariery 

życiowej. O wspomnienia mam nadzieję zapyta kiedyś mój następca daj Panie Boże z okazji jubileuszu 

100-lecia Szkoły. 

Szkoła ma swoje pewne miejsce w środowisku powiatu ryckiego. To już niby starsza dostojna 

Pani. Należy jej się z tego powodu szacunek i godne traktowanie. Potrzebuje dużo troski i 

zaangażowania. Dzięki nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy bardzo się angażują w jej sprawne 

funkcjonowanie nie widać po niej upływu lat. Wszyscy zespołowo staramy się aby usprawniać i 

unowocześniać jej zasoby. Szkoła stoi teraz przed ogromną szansą i wyzwaniem jakimi są środki, 

które pozyskamy dzięki ogromnemu zaangażowaniu Starostwa Powiatowego w ramach udziału w 

programach unijnych. Wzbogacimy nasze pracownie o pożądany i niezbędny do nowoczesnego 

funkcjonowania sprzęt i pomoce dydaktyczne, wyposażymy naszych uczniów w dodatkowe 

kwalifikacje. 

Projekty unijne do których przygotowywaliśmy się rzetelnie odmienią na jeszcze 

nowocześniejsze oblicze naszych pracowni. Pracownie Kształcenia Praktycznego, są już i tak bardzo 

dobrze wyposażone poprzez systematyczną wymienię urządzeń, maszyn i komputerów oraz 

pozyskiwaniu wyposażenia dzięki udziałowi w poprzednich edycjach programów pomocowych z Unii 

Europejskiej. O bardzo dobrym wyposażeniu naszej szkoły świadczy fakt, że na egzaminy zawodowe 

przyjeżdżają do nas uczniowie uczący się w szkołach zawodowych z takich miejscowości jak Łuków, 

Adamów, Stoczek Łukowski czy Nałęczów.  

Termomodernizacja pozwoli odnowić budynki Zespołu Szkół od podstaw. Będzie ona polegała 

na ociepleniu ścian, dachów, wymianie wszystkich instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, 

centralnego ogrzewania i wentylacyjnej. Zostaną zamontowane nowoczesne energooszczędne okna i 

drzwi zewnętrzne we wszystkich budynkach.  

W kotłowni wymieniony został jeden piec, wymiany wymaga i drugi, potrzebna jest także 

modernizacja urządzeń kotłowni, takich jak pompy, zawory, sterowniki.  

Rozpoczęliśmy wymianę ciągów komunikacyjnych na placu szkolnym. Efekt docelowy będzie 

polegał na wymianie wszystkich chodników zbudowanych ze starych płyt betonowych na kostkę 

brukową. Wymianę wszystkich krawężników na ciągach komunikacyjnych oraz dobudowanie nowego 

chodnika od budynku internatu w stronę wyjazdu z terenu szkolnego, obecnie tego chodnika nie ma, 

piesi poruszają się po ulicy co stanowi poważne zagrożenie ze względu na wzmagający się ruch 

pojazdów. 



Zależy mi także bardzo na estetycznym, ekologicznym zagospodarowaniu terenów zielonych 

placu szkolnego. Nasadzone zostały nowe drzewa: buki, drzewka ozdobne i iglaki. Pielęgnowany, 

prześwietlany jest obecny drzewostan. Jest jeszcze dużo miejsc wymagających nowych nasadzeń i 

wzbogacenia flory naszego parku szkolnego w nowe gatunki drzew i krzewów. Będziemy to robić 

korzystając ze wsparcia NFOŚ, dzięki tej współpracy szkoła mam nadzieje utonie w zieleni. 

 

Marek Ochap 

Dyrektor Szkoły 

 

 

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 


