
19 maja 2014 r. w ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach odbyła się III Edycja 
Powiatowego Konkursu Biologicznego z zakresu Ochrony Środowiska Naturalnego dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ryckiego.  
 
Honorowy patronat nad Konkursem objęli: 

 Pan Stanisław Jagiełło, Starosta Powiatu Ryckiego oraz 
  Pani Anna Baracz, Dyrektor PCDZN w Puławach.  

 
Celem konkursu jest: 

 upowszechnianie wiedzy o ekologii i ochronie środowiska 
 kształtowanie proekologicznych postaw i podnoszenie społecznej świadomości 

ekologicznej, 
 propagowanie działań przyjaznych ekologii, 
 zwrócenie szczególnej uwagi młodzieży na konieczność ochrony środowiska 

naturalnego poprzez własną aktywność, zachowanie i postępowanie 
 zwrócenie uwagi młodzieży na zagrożenia płynące dla środowiska przyrodniczego,  

a wynikające z rozwoju gospodarki i cywilizacji. 
 jest zachęcenie uczniów do zmierzenia się z wymaganiami egzaminacyjnymi 

obowiązującymi na maturze z biologii, sprawdzenie stopnia  przygotowania do tego 
egzaminu 

 kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych 
 
Konkurs był dwuetapowy i składał się z eliminacji szkolnych (przebiegających w szkołach) 
i finału przeprowadzonego w ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach.  
 
Do finału zgłosiło się 6 szkół z powiatu ryckiego  

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie, 
2.  Zespół Szkół im. Kajetana hrabiego Kickiego w Sobieszynie, 
3.  Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,  
4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach,  
5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie , 
6. Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie) .  

 
Uroczystego otwarcia konkursu dokonał Pan Marek Ochap - Dyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. W konkursie udział wzięło 18 
uczniów. Uczniowie rozwiązywali test zawierający zadania maturalne obejmujące 
wymagania poziomu podstawowego. Prace sprawdzali  wydelegowani  przez Dyrektorów 
szkół nauczyciele .Następnie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów 
oraz nagród ufundowanych przez Pana Stanisława Jagiełło - Starostę Powiatu Ryckiego oraz 
Panią Annę Baracz - Dyrektor PCDZN w Puławach.  
 
Laureaci konkursu:  

1. I miejsce Mateusz Ośko - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka 
w Rykach, (nauczyciel przygotowujący: BARBARA OKLEJA) 

2. II miejsce Marta Walasek-, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona 
Wyczółkowskiego w Rykach (AGATA NOWAK) 

3. III miejsca – Eliza Kalicka I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Rykach (nauczyciel DANUTA MISZCZAK) 



Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a nauczycielom przygotowującym do konkursu 
składamy serdeczne podziękowania.za wkład pracy w przygotowaniu uczniów do udziału 
w konkursie oraz wspieraniu ich talentów Wyrazy wdzięczności należą się ZSZ Nr 1 im. 
Władysława Korżyka w Rykach, Wydziałowi Edukacji Kultury Zdrowia i Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Rykach oraz PCDZN w Puławach za pomoc w organizacji 
konkursu. Mamy nadzieję, iż tradycja propagowania treści ochrony środowiska naturalnego 
będzie kontynuowana i w przyszłym roku i uczniowie z równie dużym zaangażowaniem 
przystąpią do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności.  
 

Barbara Okleja – doradca metodyczny, nauczycieli biologii 
 

Wypowiedź Mateusza Ośko zwycięzcy Konkursu 

Jestem bardzo zadowolony z pierwszego miejsca ,kiedy ogłaszano wyniki konkursu  byłem 

mile zaskoczony. Zajęcie  I miejsca jeszcze bardziej mnie motywuje do uczenia się biologii 

choć jestem uczniem  Technikum Mechanicznym ,to pokazuje że szkoła jest otwarta na 

rozwijanie różnych zainteresowań. Tego typu konkurs był dla mnie sprawdzeniem własnych 

możliwości i daje satysfakcje z osiągniętego wyniki. Teraz wiem ,na pewno ze wybór szkoły 

okazał się trafny. 


