
 

 

     Kronika 
 

 

   Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1  

                im. Władysława Korżyka  

                      w Rykach 

 

                 rok szkolny 2013/2014 

 

 



 

2 września 2013r.- Uroczysta Inauguracja roku szkolnego 

                   2013/2014 

 

 

           2 września 2013 roku 

 

             o godzinie 9:00 

 

           na placu szkolnym 

 

               odbyła się 

 

          uroczysta Inauguracja 

 

         roku szkolnego 2013/2014.  

 

 

 



  

Kadra kierownicza Szkoły  

w niezmienionym składzie: 

M.Ochap – Dyrektor ZSZ, 

G.Kornas – z-ca Dyrektora             

ds. pedagogicznych, 

G.Kamiński – z-ca Dyrektora           

ds. zawodowych, 

S.Gałęzowski – Kierownik          

Pracowni Kształcenia 

Praktycznego 

przywitała wszystkich 

zebranych – zaproszonych 

gości, wypoczętych po 

wakacjach nauczycieli i 

młodzież, szczególnie zaś 

uczniów klas I-ych. Jak podkreślił z wielką radością Dyrektor Szkoły, p. Marek Ochap, tegoroczne 

,,pierwszaki’’ stanowić będą dużą część społeczności szkolnej, to aż cztery klasy Technikum 

Mechanicznego i Technikum Informatycznego i jedna klasa Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 

 



 

Wychowawstwo w klasach pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 objęli: 

klasa I FSB – p. Dariusz Piotrowski 

klasa I ACT – p. Ewa Kłosowska 

klasa I BT – p. Ireneusz Przybysz 

klasa I DT – p. Angelika Kłos 

klasa I ET – p. Anna Wesołowska 

 

WSZYSTKIM UCZNIOM ŻYCZYMY SAMYCH SUKCESÓW 

        W ROKU SZKOLNYM 2013/2014! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5-6 września 2013r. - Coroczny Kiermasz używanych 

                            podręczników 

 

 

  Już po raz kolejny,  

tradycyjnie na początku września,  

w naszej szkole odbył się  

Kiermasz używanych podręczników 

zorganizowany 

przez nasze Panie bibliotekarki. 

  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jak co roku, 

w tych dniach, na długiej przerwie 

na dziedzińcu szkoły 

uczniowie mogli nabyć używane podręczniki 

od swoich starszych kolegów. 

  Kiermasz to doskonała okazja 

dla naszych wychowanków 

do kupna książek 

w bardzo atrakcyjnych cenach , 

często za symboliczne „złotówki”! 

 



 

9 września 2013r.- Spotkanie z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk 

                   w MGBP 

 

 

  9 września dzięki zaangażowaniu Pań 

bibliotekarek 

- Agnieszki Tomaszek-Beczek i  Elżbiety Lipskiej 

uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Małgorzatą 

Gutowską-Adamczyk, 

które odbyło się 

w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Rykach. 

 



 

 

   Małgorzata Gutowska – Adamczyk   

 to pisarka, dziennikarka, 

 historyk teatru oraz scenarzystka filmowa. 

   

 

 



 

   Spotkanie przybliżyło uczestnikom twórczość pisarki 

 oraz pokazało panią Gutowską jako osobę bardzo spontaniczną, 

 otwartą i pełną poczucia humoru. 

   Gościa ucieszyła w sposób szczególny      

 obecność mężczyzn na spotkaniu. 

 

  Męska część naszej młodzieży 

w dowcipny sposób została zachęcona 

do czytania książek. Czytanie nie tylko 

przyczynia się do osobistego rozwoju, 

ale też zapewnia powodzenie u kobiet,  

dzięki nabywaniu umiejętności 

pięknego wysławiania się. 

 Bo która kobieta jest w stanie oprzeć się mężczyźnie, który mówi inteligentnie, ładnie i  

dowcipnie, nawet jak jest brzydki jak noc?...:-) 

 



 

25 września 2013r.- I akcja Honorowego  

                    Krwiodawstwa 

 

 25.09.2013 r. odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym akcja Honorowego 

Krwiodawstwa. W akcji udział mógł wziąć każdy, kto jest pełnoletni i w 

ostatnich dniach nie brał leków. W godzinach od 9:00 do 14:00 przed budynkiem Internatu naszej 

szkoły na zainteresowanych akcją czekał ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa w Warszawie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 uczniów oddało łącznie 21,6 l krwi! Dziękujemy za dar serca! 



 

16 października 2013r.- Powiatowe Zawody 

                          lekkoatletyczne w  

                              Sobieszynie 

   

16 października 2013 roku  

 na stadionie w Sobieszynie 

 odbyły się Powiatowe Zawody lekkoatletyczne, 

 w których wzięły udział 

 reprezentacje 7-iu szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu, 

 w tym nasza, licząca 18-tu zawodników. 

 

 

 

  

 

 

 



 

Sportowcy z całego powiatu 

rywalizowali między sobą 

biorąc udział 

w takich dyscyplinach 

jak skok w dal, pchnięcie kulą 

czy bieg na 400m, 1500 m, 100m i na 4x100m. 

  

  Nasza szkoła zajęła II miejsce i zakwalifikowała się tym na Zawody 

rejonowe w Puławach. 

 

 

          GRATULUJEMY, 

   ŻYCZĄC DALSZYCH SUKCESÓW!!! 

 



 

18 października 2013r.- Wolontariusze w Przedszkolu Nr 2 

 

 W dniu 18 października Wolontariusze z naszej szkoły opiekowali się wychowankami Samorządowego 

Przedszkola nr 2 im. M. Kownackiej w Rykach. Wolontariusze pomagali maluchom z okazji gminnych 

obchodów Dnia Edukacji Narodowych połączonych z 35-leciem istnienia przedszkola. Wolontariusze 

opiekowali się podopiecznymi przedszkola, pomagali w karmieniu, utrzymaniu higieny i organizowali 

zabawy ruchowe i plastyczne. 

 

 

 

 



 

22 października 2013r.- Spotkanie z poetką  

                              Janiną Ostrzyżek 

 

 

  22 października w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z Janiną Ostrzyżek, autorką tomiku 

poezji pt. "Codzienność". Uczestnicy mieli na nim możliwość posłuchania poezji w wykonaniu naszej 

młodzieży oraz samej autorki, doznali wielu wrażeń artystycznych oraz poznali bliżej warsztat 

pracy poetki. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

  Każdy uczestnik miał też za zadanie napisać na kartce, co ostatnio go zachwyciło. Wypowiedzi 

zostały przeczytane i stanowiły zachętę do pozytywnego spojrzenia na rzeczywistość. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali od pani Ostrzyżek pamiątkowe kartki z wierszami, ozdobione grafiką Bogdana 

Grudniaka, na których mogli uzyskać autograf. 

 

  Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, 

której sprzyjał odświętny wystrój biblioteki, poezja 

śpiewana w wykonaniu Starego Dobrego Małżeństwa i 

Antoniny Krzysztoń oraz muzyka instrumentalna Briana 

Crain’a. 

 

 

 

 

 

 



 

23-24 października 2013r.- Kartka dla Oliwki 

 

  W dniach 23-24 października Samorząd uczniowski przeprowadził w 

naszej szkole akcję "Kartka dla Oliwki" !!! 

 

  W akcji udział wzięli uczniowie, nauczyciele, pracownicy 

administracji i pozostali pracownicy szkoły. Celem akcji było 

spełnienie marzenia Oliwki, która zmaga się z chorobą nowotworową, 

a jej największym marzeniem było 

otrzymanie jak największej ilości 

kartek  urodzinowych.  

 

 

 

 

  

 

 



 

 Samorząd uczniowski wysłał do Oliwki ponad 100 kartek !! Na każdej kartce napisane były ciepłe 

słowa i życzenia dla dzielnej dziewczynki!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bardzo DZIĘKUJEMY za szybką mobilizację i poważne potraktowanie akcji ! Oliwka otrzymała tak 

dużo kartek urodzinowych, że musiały zostać dowiezione w sześciu ciężarówkach! Mamy nadzieję, że 

wszystkie życzenia się spełnią !!! 

 



 

25 października 2013r.- Wyniki konkursu  

                             „Zdrowie to nasz skarb” 

  

 W dniu 25 października w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Rykach Komisja Konkursowa powołana 

przez Starostę Ryckiego w składzie: Konrad Tarnowski 

– Przewodniczący Komisji – Wojewódzki Ośrodek 

Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i 

Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Wojciech 

Niedziółka – Członek Komisji – Powiatowa Biblioteka 

Publiczna w Rykach, Joanna Chrzanowska - Członek 

Komisji – Powiatowa Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna w Rykach, Anetta Okoń - Członek 

Komisji – Starostwo Powiatowe w Rykach, dokonała przeglądu i oceny prac konkursowych przyznając 

następujące nagrody: W kategorii szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce - Patryk Beczek (Zespół Szkół 

Zawodowych nr 1 w Rykach), II miejsce - Damian Mitura (Zespół Szkół w Sobieszynie), III miejsce- 

Michał Dziubak (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach).  

                       GRATULUJEMY!!!  



 

5 listopada 2013r.- Wycieczka  

          uczniów klas maturalnych  

          do Częstochowy 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 5 listopada Maturzyści naszej szkoły wspólnie z wychowawcami: Renatą Dróbek (kl. IV dt), Piotrem 

Kusalem (kl. IV at) i Krystianem Piecykiem (kl. IV bt)  przyjechali Na Jasną Górę. Pielgrzymkę 

poprowadził ks. Tomasz Oponowicz. Częstochowskie Sanktuarium to miejsce ważne dla wszystkich 

chrześcijan, miejsce, które pozostaje w pamięci i wywiera pozytywny wpływ na dalsze życie. Tu 

każdy może się wyciszyć i zbliżyć do Boga.  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  Młodzież modliła się podczas Drogi Krzyżowej na Wałach, w czasie Mszy św. którą celebrował ks. 

Tomasz, różańca i indywidualnego czuwania przed wizerunkiem Matki Bożej.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

Maturzyści mieli możliwość podziwiać wspaniałe zabytki architektury, zobaczyć najpiękniejsze 

zbiory przechowywane w skarbcu oraz Sali Rycerskiej. 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 listopada 2013r.- XX edycja konkursu  

                     matematycznego  

                 ,,OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES. 

                PLUS-Matematyka. Plus.’’ 

  

 XX edycja konkursu matematycznego „OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES. PLUS - Matematyka. Plus” 

została zorganizowana dla zwiększenia motywacji uczniów w poznaniu tajników wiedzy matematycznej. 

Inicjatorem konkursu była firma Amermedia Sp. z o.o., szkolnym koordynatorem pani Jadwiga 

Mościcka – Wróbel, zaś opiekunami były nauczycielki matematyki Agnieszka Bilicz i Ewa Kłosowska.  

Do turnieju przeprowadzonego w szkole przystąpiło łącznie 31 uczniów.  

 

 

 

 



 

11 listopada 2013 r.- Narodowe Święto  

                           Niepodległości 

 

11 Listopada to symbol miłości do ojczyzny, walki o wolność, symbol 

wiary i symbol zwycięstwa. 

Święto państwowe w Polsce obchodzone jest w tym dniu dla 

upamiętnienia odzyskania przez Naród Polski w 1918 roku niepodległego 

bytu państwowego, po 123 latach rozbiorów Polski dokonanych przez Imperium Rosyjskie, Królestwo 

Prus i Imperium Habsburgów. 

Przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w powiatowych obchodach 95 rocznicy odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uroczystości rozpoczęły się montażem słowno-muzycznym w kościele parafialnym w Rykach, 

przygotowanym przez uczniów i nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego w Rykach. Mszę Św.         

w intencji Ojczyzny odprawił ks. kanonik Krzysztof Czyrka.  

Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem „Bojownikom o Wolność Ojczyzny”. Punktem 

kulminacyjnym obchodów był Apel Poległych oraz salwa honorowa.  

13 listopada 2013 r społeczność szkolna spotkała się na uroczystym apelu poświęconym ojczyźnie i 

wolności. Uczniowie z klasy III bt oraz I act pod opieką pań Barbary Polak i Ewy Kłosowskiej 

przygotowali patriotyczny montaż, który przypominał burzliwe losy Polaków i ważne etapy 

odzyskania wolności oraz skłonił do refleksji. 

 

 

      

 

 

 

 

 



12 listopada 2013 r.- VIII Edycja Międzynarodowego  

                           Konkursu Informatycznego „Bóbr”  

 

Uczniowie Technikum Informatycznego z naszej szkoły wzięli udział w Konkursie Bóbr, który jest 

międzynarodowym konkursem z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, 

zainicjowanym w roku 2004 na Litwie, na wzór Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.  

Konkurs Bóbr jest przeprowadzany raz w roku jednocześnie w większości uczestniczących w nim 

krajach. W Polsce, organizatorami Konkursu Bóbr są: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz firma VULCAN z Wrocławia, a wsparcia udzielają Polskie 

Towarzystwo Informatyczne (PTI) Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzibą w Toruniu, Stowarzyszenie 

Nauczycieli Technologii Informacyjnej (SNTI) z siedzibą we Wrocławiu oraz Uniwersyteckie Centrum 

Nowoczesnych Technologii Nauczania (UCNTN) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja 

posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród 

wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych gdyż niesie 

ona w sobie wiele ważnych aspektów poznawczych, społecznych i 

kulturowych. W konkursie mocno akcentowane są elementy 

międzykulturowe i europejskie. 

Najlepsze wyniki uzyskali: Paweł Ciota, Eryk Jakubik i Tomasz 

Siemierzewicz z klasy II dt. 

Opiekę merytoryczną sprawowała Pani Renata Dróbek 



 

13 listopada 2013 r.- wycieczka do 

                      Warszawy 

 

W tym dniu klasa I dt wraz z klasą I et zorganizowała wycieczkę 

do Warszawy. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie klas: I d, I 

e, I b, II d oraz III a. Opiekę nad uczniami sprawowali Pani 

Angelika Kłos, Pani Anna Wesołowska oraz Pan Przemysław 

Piskorski. W programie wycieczki znajdował się spacer po Starym 

Mieście, lekcja w muzeum geologicznym, pt., „Co niósł lądolód" 

oraz projekcja filmu "Mój biegun". Uczestnicy wycieczki już 

planują kolejną wyprawę szkolną! 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 listopada 2013 r.- wizyta w Miejsko-   

       Gminnej Bibliotece Publicznej w Rykach  

 

Klasa III ET wraz z wychowawczynią Beatą Kryczką oraz Panią Elżbietą 

Lipską odwiedziła Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w naszym 

mieście. Młodzież słuchając uważnie wykładu pani bibliotekarki 

wzbogaciła swoją wiedzę na temat zbiorów tej biblioteki i jej 

funkcjonowania oraz poznała zasady korzystania z niej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 listopada 2013 r.- wycieczka do 

                       Białowieży  

 

W ramach realizacji projektów ekologicznych organizowanych 

przez Starostwo Powiatowe w Rykach odbyła się wycieczka do 

Białowieskiego Parku Narodowego. Uczniowie zwiedzili: Mielnik – 

ruiny zamku, obserwowali z tarasu widokowego kopalnię kredy, 

Białowieżę - park pałacowy, muzeum przyrodniczo – leśne z przewodnikiem, Rezerwat Pokazowy Żubrów 

oraz Hajnówkę. Organizatorką wyjazdu była autorka projektu ekologicznego Pani Barbara Okleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 – 25 listopada 2013 r.-  

              tydzień filmowy  

 

W dniach 18.11.2013r.- 25.11.2013r. W ZSZ Nr 1 w 

Rykach odbył się tydzień filmowy. Motto 

tegorocznych spotkań to „By czas nie zaćmił i 

niepamięć”- II wojna światowa oczami filmowej 

kamery. Największy konflikt zbrojny w historii 

świata to bardzo popularny temat kinematografii 

ostatnich lat. Niektórzy uczniowie mieli okazję 

przekonać się o tym już w ubiegłym roku szkolnym, 

kiedy w naszej szkole odbył się tydzień filmowy 

„Holocaust w filmie”. Ale II wojna światowa to nie 

tylko holocaust. To także łagry, Katyń, tragizm 

pokolenia Kolumbów…, dlatego właśnie na te trudne 

kwestie chcieli tym razem zwrócić uwagę 

organizatorzy w ciągu sześciu listopadowych dni. 

Filmy, które zostały zaprezentowane na pewno 

poszerzyły wiedzę uczniów na temat II wojny 

światowej i uwrażliwiły na pewne problemy. 

Uczestnicy spotkań mieli okazję przekonać się, iż 

warto pamiętać o przeszłości chociażby dlatego, aby 

w sposób mądry współtworzyć teraźniejszość i marzyć 

o przyszłości. Wszyscy zauważyli, iż film może 



pełnić funkcję dydaktyczną czy wychowawczą, jeżeli to jest dobre kino, a takiego z pewnością nie 

zabrakło w czasie ostatniego tygodnia filmowego.  

Głównymi  organizatorkami tygodnia filmowego były Panie: Anna 

Wesołowska i Agnieszka Jaroń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 listopada 2013 r.- Międzynarodowy 

                Konkurs Tłumaczeniowy  

                   „Juvenes Translatores”  

 

Konkurs Tłumaczeniowy JUVENES TRANSLATORES organizowany jest 

corocznie przez Komisję Europejską. W tym roku konkurs skierowany był do uczniów urodzonych w 

1996 roku. W Polsce wylosowanych zostało 51 szkół, w tym Zespół Szkół Zawodowych Nr1 w Rykach. 

W dniu 15 listopada 2013 r. odbył się w naszej szkole etap szkolny. 

Z tłumaczeniem tekstu najlepiej poradzili sobie: Patryk Tobiasz II ac, Klaudia Kardas II b, 

Szymon Czerski II b, Tomasz Siemierzewicz II d,    

Adam Wojtaś II d. 

28 listopada 2013 roku odbył się międzynarodowy etap 

konkursu. Na jego wyniki trzeba poczekać do lutego 

2014 r. 

 

    Opiekunkami konkursu były Panie Angelika Kłos  

    i Aneta Jończyk. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 listopada 2013 r.- Wieczorek Andrzejkowy członków  

                     Szkolnego Klubu Wolontariusza  

 

Szkolny Klub Wolontariusza liczy 31 członków. Opiekunem koła 

jest Pani Jadwiga Jońska. Głównym zadaniem klubu jest niesienie 

pomocy potrzebującym zarówno ludziom starszym jak i osobom 

młodszym Wolontariusze realizują to zadanie poprzez opiekę nad 

osobami samotnymi, pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, 

współorganizację imprez dla najmłodszych przedszkolaków. 

  

 

 

Wieczorek Andrzejkowy dla członków Szkolnego Klubu 

Wolontariusza naszej szkoły odbył się w przedostatnim 

dniu listopada . Program wieczorku zawierał: poznanie 

postaci świętego Andrzeja Męczennika, gry i wróżby 

andrzejkowe, poczęstunek (herbata i ciasta wykonane 

przez wolontariuszki) oraz  rozmowy na temat pracy i 

działań wolontariatu.  



 

29 listopada 2013 r.- XXIV Olimpiada Wiedzy Teologicznej 

                        „Męczennicy XX wieku- świadkowie wiary”  

 

Organizatorem XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 

2013/14 była Diecezja Bydgoska a głównym celem - zapoznanie 

uczniów z historią i świadectwem wiary męczenników XX wieku, ich 

życiem, działaniem i wpływem na sytuację i przemiany społeczno-

kulturowe Europy i świata. 

W dniu 29 listopada 2013 r. odbył się w naszej placówce etap 

szkolny olimpiady. Wzięło w nim udział 17 uczniów. Najlepsze 

wyniki uzyskali: 

I miejsce - Ostrzyżek Jan kl. III c, 

II miejsce - Ośko Mateusz kl. II a, 

III miejsce – Skiba Konrad kl. II a, Kisiel Cezary kl. II a, 

IV miejsce - Wesołowski Kamil  kl. II b 

Opiekunami konkursu byli: pani Jadwiga Jońska  

                          i ksiądz Tomasz Oponowicz. 

 



 

2 grudnia 2013 r.- wizyta klasy IV at  

                 w Lubelskiej Szkole Wyższej  

                 w Rykach 

 

Uczniowie klasy IV at wraz z wychowawcą Piotrem Kusalem oraz bibliotekarką Elżbietą Lipską 

odwiedzili Lubelską Szkołę Wyższą w Rykach. Dyrektor biblioteki LSW, pan Andrzej Tederko, 

przedstawił młodzieży specyfikę zbiorów oraz zasady korzystania z czytelni i wypożyczalni 

biblioteki uczelnianej. Maturzyści zwiedzili także uczelnię: dziekanat, aulę, wybrane sale 

wykładowe oraz rektorat. Na koniec uczestniczyli w spotkaniu z rektorem, panem Kazimierzem 

Jurzystą. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

4 grudnia 2013 r.- akcja honorowego oddawania krwi  

 

Honorowe Krwiodawstwo to akcja społeczna mająca na celu pozyskiwanie krwi od osób zdrowych na 

rzecz osób potrzebujących krwi lub jej składników. Odbiorcami są szpitale, kliniki oraz instytuty 

dokonujące skomplikowanych operacji, przeszczepów i innych zabiegów, do przeprowadzenia których 

krew jest niezbędna. Krew jest pobierana od pełnoletnich, zdrowych osób, które zdeklarują swoją 

dobrą wolę. Krwiodawstwo w Polsce jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania 

krwi. Każda osoba, która chociaż raz oddała krew lub jej składniki otrzymuje tytuł Honorowego 

Dawcy Krwi. 

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w tym roku 

szkolnym akcja honorowego oddawania krwi 

odbyła się po raz drugi. Łącznie oddano 

28,3 l krwi. 

 

W lokalnej prasie ukazał się artykuł 

następującej treści: 

 

 

 

 

 

 



 

18 grudnia 2013 r.- Jasełka  

 

Zgodnie z coroczną tradycją przed Świętami Bożego 

Narodzenia w szkole odbyły się Jasełka. W tym roku 

nad przygotowaniem inscenizacji bacznie czuwali pani 

Jadwiga Jońska oraz ksiądz Tomasz Oponowicz. W 

przedstawieniu udział wzięli uczniowie z klas: I dt, 

I et, II dt, II fsz oraz III dt. Temat Jasełek 2013 

to "Pójdźmy za gwiazdą". Akademia rozpoczęła się 

pantomimą, która ukazywała stosunek młodzieży do 

autorytetów oraz wartości, jakie wyznają młodzi 

ludzie.                                          

 

  Następnie rozpoczęło się szukanie "Gwiazdy" wśród 

szkolnych Gwiazd. Inscenizacja przeplatana była 

występami chórku. Następnie akcja przeniosła się do 

BARU POD GWIAZDĄ, w którym odbywały się rozmowy na 

temat wartości materialnych i duchowych. Na koniec 

wszyscy zgromadzili się wokół żłóbka i czytali Słowo 

Boże. 

 

 



 

 Na apelu nie zabrakło pięknych i wpadających w 

ucho pastorałek góralskich, śpiewanych przez 

uczennice oraz naszego niezwykle uzdolnionego 

księdza Tomka. 

 Następnie Samorząd Uczniowski złożył wszystkim 

zgromadzonym bożonarodzeniowe życzenia. 

Po akademii tradycyjnie życzenia wszystkim 

uczniom oraz gronu pedagogicznemu złożył pan 

dyrektor Marek Ochap dzieląc się opłatkiem z 

przedstawicielami klas oraz nauczycielami. 

Wszystkich ogarnął świąteczny nastrój... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 grudnia 2013 r.- wieczerza wigilijna w internacie  

 

W tym dniu odbyła się w internacie naszej szkoły 

uroczysta wieczerza wigilijna dla wychowanków i 

wychowawców. Wieczór rozpoczęła część 

artystyczna przygotowana przez młodzież pod 

kierunkiem pani Elżbiety Lipskiej. Spotkanie 

przebiegło w miłej atmosferze, której sprzyjał 

świąteczny wystrój, dzielenie się opłatkiem, 

śpiewanie kolęd oraz smaczne wigilijne potrawy.  

 

 

 

 

Wieczór opłatkowy uświetnili swoją obecnością: pan 

dyrektor Marek Ochap, pan dyrektor Grzegorz Kornas 

oraz ksiądz Tomasz Oponowicz. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 grudnia 2013 r.- Wolontariusze  

                   w przedszkolu 

 

Z okazji Mikołajek oraz zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w dniu Wolontariusze z naszej 

szkoły wybrali się do Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. M. Kownackiej w Rykach. Spędzili tam 

cały dzień wspierając panie przedszkolanki w organizowaniu dzieciom zabaw ruchowych, edukacyjnych 

oraz plastycznych. Wolontariusze pomagali małym pociechom w posilaniu się oraz zachowywaniu 

higieny. Wizyta po raz kolejny okazała się owocna i udana, a Wolontariusze wzbudzili duże 

zainteresowanie wśród małych przedszkolaków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy dobrze się bawili, Wolontariusze też… 



 

11 stycznia 2014 r.-  

              Studniówka  

 

 

 

 



Zgodnie z tradycją na 100 dni przed maturą uczniowie ostatnich klas naszej szkoły bawili się na 

swoim pierwszym dorosłym balu. Zabawa studniówkowa odbyła się 11.01.2014 r kolejny już raz w Sali 

Bankietowej „Marzenie” w Kłoczewie. W tym roku wychowawcami klas czwartych byli:  

Renata Dróbek – technikum informatyczne 

Piotr Kusal – technikum mechanizacji rolnictwa 

Krystian Piecyk – technikum pojazdów samochodowych 

Uroczystość uświetnili swą obecnością Pan Antoni 

Całka, członek Zarządu Powiatu Ryckiego oraz Pan 

Jerzy Gąska, burmistrz Ryk. Uczniowie usłyszeli wiele 

ciepłych słów od zaproszonych gości oraz od Dyrektora 

szkoły Pana Marka Ochapa. Były podziękowania dla 

rodziców, nauczycieli i przede wszystkim wychowawców, 

kwiaty, wzruszenie, a potem pięknie zatańczone 

polonezy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uroczystość prowadzili uczniowie klasy IV dt: Klaudia Kowalska i Dawid 

Kiliszek. 

 Przyszli maturzyści przy akompaniamencie zespołu „Heaven” świetnie bawili 

się do białego rana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klasa IV at: 

Od lewej stoją: Grzegorz Papiernik, Marek Moryc, Paweł 

Beczek, Paweł Gontarz, Jacek Filipek, Łukasz Nakonieczny, 

Hubert Wolszczak, Wojciech Jaworski 

Od lewej siedzą:Piotr Krekora, Damian Kopacz, Grzegorz 

Bryzek, Rafał Prokopek, Cezary Pilzak, Konrad Jaroniec, 

Michał Kowalczyk, Łukasz Szpadzik      

 

Klasa IV dt i IV bt: 

Od lewej stoją: Krystian Goliszewski, Paweł Figacz, 

Patryk Beczek, Jacek Druzd, Mateusz Filipek, Michał 

Dziubak, Mateusz Dudek, Marcin Wojtaś, Mateusz 

Latek, Grzegorz Gorzkowski, Sebastian Zbucki, Dawid 

Kiliszek, Patryk Błachnio, Mateusz Kruk, Daniel 

Poterek, Adrian Woś, Marcin Grzelak, Łukasz Bany, 

Krystian Piecyk (wych. IV bt) 

Od lewej siedzą: Elżbieta Wojtaś, Weronika 

Jasnowska, Paulina Jońska, Karolina Konopka, 

Karolina Siedlec, Renata Dróbek (wych, IV 

dt),Klaudia Kowalska, Ewelina Goral, Luiza Sobiech, 

Damian Syta, Łukasz Baran, Bartosz Sankowski, 

Grzegorz Kiliszek, Mateusz Iwanek, Konrad Jakubiak.   



 

14 stycznia 2014 r.- wizyta  Radio Lublin  

 

„Badania czekają, pacjentów brak”.- to tytuł audycji radiowej , w 

której wzięli udział uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielką biologii – koordynatorem sieci 

szkół promujących zdrowie, panią Barbarą Okleją. 

Choć stawką jest życie, na bezpłatne badania profilaktyczne pod kątem wykrycia chorób 

nowotworowych zgłasza się niewiele osób. Według danych na koniec ubiegłego roku na Lubelszczyźnie 

tylko 1/4 kobiet uczestniczyła 

w programie profilaktyki raka 

szyjki macicy. Pani Okleja 

podkreśliła w swej wypowiedzi 

jak ważna jest profilaktyka. W 

naszej szkole podejmowane są 

różne jej formy m.in. 

organizowane się prelekcje a 

uczniowie otrzymują broszury i 

ulotki, które zabierają do 

swoich domów  po to, aby mogli 

zapoznać się z nimi ich blisch. 



 

16 stycznia 2014 r.- apel poświęcony patronowi szkoły  

 

„Władysław Korżyk- nauczyciel i wychowawca pokoleń młodzieży, założyciel i 

dyrektor szkoły, społecznik, gospodarz, obywatel, człowiek”- takie zdanie 

możemy przeczytać  

14 stycznia minęła 36 rocznica jego śmierci. Dla jej uczczenia uczniowie 

klasy II b technikum pojazdów samochodowych pod opieką wychowawczyni Pani 

Anity Posim – Kryczki przygotowali uroczysty apel. Za oprawę graficzną 

odpowiedzialni byli uczniowie klasy III dt, pod opieką Pani Agnieszki 

Jeżo. Ciekawa prezentacja przybliżyła nam życie i działalność patrona oraz 

historię naszej placówki. 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 stycznia 2014r. - Zabawa choinkowa dla dzieci  

                     pracowników szkoły 

 

 16 stycznia dzieci nauczycieli, pracowników administracji i obsługi naszej szkoły wyśmienicie 

bawiły się na organizowanej corocznie w naszej placówce zabawie choinkowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak widać dzieciaki mogły się wykazać zręcznością, szybkością i różnego rodzaju umiejętnościami w 

trakcie gier i zabaw przygotowanych dla nich przez dorosłych. 

 



 

 Oczywiście na takiej imprezie nie mogło zabraknąć Świętego Mikołaja... no i oczywiście 

prezentów... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie dzieci zadowolone i pełne wrażeń wróciły do 

domów czekając z niecierpliwością na powtórkę za rok! 



 

12 lutego 2014r.- Trzecia akcja Honorowego Krwiodawstwa 

 

,,Jeśli jesteś pełnoletni, w ostatnich dniach nie brałeś 

leków - możesz wziąć udział w akcji Honorowego Oddawania 

Krwi dnia 12 lutego 2014 r. (środa) w godz. od 9:00 do 

14:00. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. 

Władysława Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5  - przed 

budynkiem Internatu (ambulans Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie). Pamiętaj, aby 

wziąć ze sobą dowód osobisty! To trzecia akcja w tym roku 

szkolnym.’’ – tak brzmiało zaproszenie do wzięcia udziału 

w akcji, które pojawiło się na stronie internetowej szkoły. 

 

 W akcji udział wzięło 105 uczniów, którzy oddali łącznie 47,25 litra krwi!!!  

 DZIĘKUJEMY ZA DAR SERCA!!! 

 

 

 



 

 Specjalne Podziękowania dla Dyrekcji Szkoły za 

współpracę w zakresie propagowania i organizacji 

Honorowego Krwiodawstwa oraz dla uczniów za dar 

serca oraz humanitarną i bezinteresowną pracę na 

rzecz Honorowego Krwiodawstwa otrzymaliśmy po raz 

kolejny od Dyrektora Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Pana 

Dariusza Piotrowskiego. Oto ich tekst: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 marca 2014r.- Daniluk Magdalena – uczennica  

             klasy IV D technikum informatycznego  

                laureatką międzyszkolnego konkursu  

 

                z języka niemieckiego! 

  

 

 3 marca 2014 r. w ZSZ Nr 2 w Rykach odbył się etap międzyszkolny konkursu języka niemieckiego 

dla szkół ponadgimnazjalnych dotyczący tradycji i zwyczajów świątecznych w Niemczech, w którym 

wzięli udział uczniowie naszej szkoły, I LO i ZSZ Nr2 w Rykach.  

I miejsce zajęła uczennica naszej szkoły Daniluk Magdalena z klasy IV D 

technikum informatycznego. 

Gratulujemy! 

 

 

 

 



 

6 marca 2014r.- Dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 2 

                im. Marii Kownackiej w Rykach 

                    odwiedziły naszą bibliotekę 

 

 6 marca br. najstarsze dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. Marii Kownackiej w Rykach 

odwiedziły naszą bibliotekę. Celem wizyty było poznanie miejsca jakim jest biblioteka, a także 

zasad korzystania z jej księgozbioru. Dowiedziały się jak tu wygląda praca, a także jakie książki 

znajdują się na półkach. 

 

   

 

 



 

Przy okazji zwiedziły budynek szkoły. Uczestniczyły w zajęciach z Edukacji dla bezpieczeństwa u 

p. Anny Marciniak, gdzie specjalnie dla nich uczniowie kl. I ac zaprezentowali pokaz udzielania 

pierwszej pomocy z ćwiczeniami na fantomach. 

 

 Przedszkolaki miały również okazję poćwiczyć pisanie 

znikającym długopisem po tablicy interaktywnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 Kolejną atrakcją było zwiedzanie internatu, a 

następnie stacji diagnostycznej. Dzieciom bardzo spodobała się nasza szkoła, lecz będą musiały 

poczekać jeszcze 9 lat, aby stać się jej uczniami ;) 

 



 

7 marca 2014r.- XXIV edycja Ogólnopolskiej  

                Olimpiady Teologii Katolickiej 

 

 Dnia 7 marca 2014 roku odbył się etap diecezjalny XXIV edycji Olimpiady Teologii Katolickiej w 

Siedlcach. Do tego etapu zakwalifikowało się 3 uczniów naszej szkoły (na 52 uczniów z 24 szkół 

ponadgimnazjalnych). 

 

 Nasi reprezentanci uzyskali kolejno:  

 

4 miejsce - Ośko Mateusz z klasy II aT, 

16 miejsce - Kisiel Cezary z klasy II aT, 

19 miejsce-  Jan Ostrzyżek z klasy III cT. 

 

                                                     

                                                     GRATULUJEMY!!! 

 

 

 

 

 



 

 

 O tym wydarzeniu pisano również na łamach naszej lokalnej gazety  

,,Twój Głos’’. Oto fragment artykułu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 marca 2014r.- Warsztaty: ,,Sztuka 

                 wystąpień publicznych” 

 

 11 marca br. w naszej szkole w ramach współpracy  

z Uniwersytetem im. Marii Curie- Skłodowskiej odbyły się warsztaty 

na temat sztuki wystąpień publicznych. Wzięli w nich udział Chętni 

uczniowie z pierwszych i drugich klas technikum. 

  

 Zajęcia poprowadziła dr Elżbieta Pawlak- Hejno.  

Koordynatorem współpracy z uczelnią w naszej szkole jest pani 

Anna 

Marciniak. 

 

 

 

 



 

14 marca 2014r.- Eliminacje szkolne  

       Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju  

         Motoryzacyjnego 

 

14 marca 2014 r. w naszej placówce miały miejsce Eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Młodzieżowego 

Turnieju Motoryzacyjnego.  

Celem turnieju było popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu 

drogowym i  wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako 

uczestnika ruchu drogowego, propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie do 

uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych.  

   

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Wyniki etapu szkolnego wyglądają następująco: 

 

Miejsce I   Pawlak Grzegorz II BT    Miejsce II  Jakubiak Maciej III BT 

            Gomoła Bartłomiej II BT              Grzesiak Tomasz  III BT 

            Kasperski Adam II BT                 Pośpiech Piotr  III BT 

 

                Miejsce III  Cichecki Michał  III CT 

                             Młotkowski Piotr  III CT 

                             Ostrzyżek Jan III CT 

SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY SZCZĘŚCIA NA ETAPIE POWIATOWYM! 

 



 

17 marca 2014r.- Spotkanie z Krystianem  

                 Pielachą 

 

 17 marca 2014 r. odbyło się spotkanie  

z Krystianem Pielachą, pracownikiem  

Instytutu Pamięci Narodowej, absolwentem naszej szkoły.  

 

Tematyka zajęć dotyczyła zagadnień związanych z niedawno obchodzonym Dniem 

Żołnierzy Wyklętych. 

  

Wzięli w nim udział uczniowie klas I dt  

i I et, a 

zorganizowane było 

przez panią Annę  

Marciniak. 

 

 

 



 

18 marca 2014r.- Ogólnopolski Konkurs 

                     Wiedzy Biblijnej 

 

 

 W dniu 18 marca 2014 r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 

Biblijnej dla szkół ponadgimnazjalnych, którego organizatorem 

było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.  

Zakres merytoryczny  XVIII edycji Konkursu obejmował  1 i 2 Księgę Królewską oraz Ewangelię w/g 

św. Marka. Opiekunami konkursu byli ks. Tomasz Oponowicz i Pani Jadwiga Jońska.  

W naszej szkole na etapie szkolnym najlepiej poradzili sobie:  

Ośko Mateusz kl.II aT, Kisiel Cezary kl.II aT i Głodek Michał kl.I cT.  

To właśnie oni będą reprezentować naszą szkołę na etapie diecezjalnym w dniu 9 kwietnia w 

Siedlcach. Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom Dziękujemy! 

 

 

 



 

20 marca 2014r.- Wycieczka klasy III DT do Miejsko-Gminnej  

                 Biblioteki Publicznej w Rykach 

 

 20 marca 2014 roku klasa III DT wraz z wychowawcą Januszem Chudowolskim oraz Elżbietą Lipską 

odwiedziła Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Rykach.  

Młodzież wzbogaciła swoją wiedzę na temat zbiorów tej biblioteki i jej funkcjonowania, poznała 

zasady korzystania z niej oraz możliwości wyszukiwania książek w katalogach programu MAK+. 

 

 

 

 

 

 

 



 

17-21 marca 2014r. - Wystawa ,,Żywot i sprawy  

                     Józefa Ignacego Kraszewskiego” 

 

 W dniach 17- 21 marca 2014 r. w 

bibliotece szkolnej oglądać 

można było wystawę "Żywot i 

sprawy Józefa Ignacego 

Kraszewskiego". Jest to wystawa 

objazdowa Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej im. 

Hieronima Łopacińskiego w 

Lublinie, udostępniona naszym 

czytelnikom dzięki życzliwości 

pana Wojciecha Niedziółki, 

Dyrektora Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Rykach.  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Jak widać, zainteresowanie uczniów wystawą było duże.Bardzo chętnie przychodzili oni wraz z 

nauczycielami języka polskiego w trakcie zajęć by ją obejrzeć i z niecierpliwością czekają na 

kolejne tego typu przedsięwzięcia organizowane przez naszą Bibliotekę. 

 

 

 



 

21 marca 2014 r.- promocja szkoły w ZSO Nr 1 w Rykach   

 

W dniu 21.03.2014 r. delegacja z naszej 

szkoły udała się do ZSO Nr 1 w Rykach aby 

promować i zachęcać do edukacji w naszej 

wspaniałej szkole. Pod opieką pana 

wicedyrektora Grzegorza Kornasa, pana 

Leszka Jońskiego oraz pani Anny Marciniak liczna grupa uczniów nawiązywała nowe znajomości z 

młodszymi kolegami oraz koleżankami i opowiadała o naszej szkole. Przyszli uczniowie zapoznani 

zostali z aktualnym informatorem o szkole, częścią wyposażenia oraz sprzętu szkolnego, 

oczywiście nie zabrakło także słodkich smakołyków oraz wspólnych zdjęć na pamiątkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 marca 2014 r.- IV edycja Powiatowego Konkursu Biologicznego  

Głównym celem Powiatowego Konkursu 

Biologicznego jest zachęcenie uczniów do 

zmierzenia się z wymaganiami 

egzaminacyjnymi obowiązującymi na maturze 

z biologii, sprawdzenie stopnia 

przygotowania do tego egzaminu pogłębienie 

zainteresowań biologicznych uczniów, 

sprawdzenie znajomość oraz kształtowanie 

umiejętności ponadprzedmiotowych.  

Tradycyjnie już kolejna edycja tego 

konkursu odbyła się w naszej szkole. 

Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Pan Stanisław Jagiełło, Starosta Powiatu Ryckiego oraz 

Pani Anna Baracz, Dyrektor PCDZN w Puławach.  

Konkurs był dwuetapowy. Do finału zakwalifikowało  się 5 szkół z powiatu ryckiego (I Liceum 

Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie, Zespół Szkół im. Kajetana hrabiego Kickiego w 

Sobieszynie, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, Zespół Szkół 

Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w 



Sobieszynie) . W konkursie udział wzięło 11 uczniów. Uczniowie rozwiązywali test zawierający 

zadania maturalne obejmujące wymagania poziomu podstawowego.  

Laureatami  konkursu zostali:  

I miejsce Patrycja Słyk - I Liceum Ogólnokształcące 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach (nauczyciel 

przygotowujący: DANUTA MISZCZAK)  

II miejsce Krzysztof Strugarek, Paulina Kwas - I 

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Rykach (nauczyciel przygotowujący: DANUTA MISZCZAK)  

III miejsca –brak 

 

IV miejsce –Michał Dziubak Zespół Szkół 

Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka                 

w Rykach (nauczyciel przygotowujący 

BARBARA OKLEJA ) 

 

 

 

 

 



 

25 marca 2014 r.- XX Turniej Internatów  

Jubileuszowy XX Turniej Internatów odbył się w hali MOSiR w Puławach. Do rywalizacji przystąpiło 

6 drużyn z powiatu puławskiego i ryckiego. Impreza miała charakter sportowo-rekreacyjny i jest 

współorganizowana od kilkunastu lat przez internaty i bursy z województwa lubelskiego. Podczas XX 

Turnieju Internatów rywalizowały ze sobą ekipy z Nałęczowa, Ryk, Dęblina oraz 3 zespoły z Puław. 

Konkurencje, jak co roku z jednej strony wymagały sprawności intelektualnej, a z drugiej kondycji 

fizycznej. Wśród sprawnościowych były między innymi:   skakanie na piłce, strzał piłką ręczną do 

bramki unihokeja, podbijanie piłki, rzuty do kosza, sztafeta. Ci, którzy gorzej czuli się w 

ćwiczeniach fizycznych mogli wziąć udział w kalamburach, ułożyć układankę na czas lub zmierzyć 

się z kostką Rubika, napisać 

dyktando. Dużą popularnością wśród 

kibicującej publiczności cieszyły 

się widowiskowe dyscypliny: 

nakładanie ubrań na czas oraz 

drużynowe skakanie na skakance. 

Drużyna z naszego internatu zajęła 

V miejsce. Opiekunami zespołu byli 

Pan wicedyrektor Grzegorz Kornas 

oraz wychowawczyni z internatu 

Pani Ewa Jeżewska. 



 

27 marca 2014 r.- V Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotów  

                      Ścisłych "Sowa Matematyczna"  

 

27 marca 2014 roku w naszej szkole odbyła się V edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotów 

Ścisłych "Sowa Matematyczna", której inicjatorem była firma Inter Art z siedzibą w Elblągu. 

Opiekunami konkursu byli: z - ca Dyrektora ds. zawodowych - Grzegorz Kamiński oraz nauczycielki 

matematyki Agnieszka Bilicz, Ewa Kłosowska (szkolny koordynator), Jadwiga Mościcka – Wróbel. 

Główną ideą konkursu jest przygotowanie uczniów do 

egzaminów kończących poszczególne etapy nauki. 

Pierwszy etap rozwiązywany był przez uczniów we 

wcześniej ustalonych czteroosobowych drużynach. Do 

turnieju przeprowadzonego w szkole przystąpiło 

łącznie 20 uczniów z klas technikum w kategorii 

Archimedes (2 drużyny) oraz Euklides (3 drużyny). 

Dana grupa rozwiązywała test przez Internet. Czas 

rozwiązywania 30 zadań zamkniętych to 60 minut. 

Uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem oraz 

zorganizowaną pracą grupową. 



 

2 kwietnia 2014 r.- spotkanie  

        z poezją  Karola Wojtyły 

 

W 9 rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II sala 

konferencyjna w internacie zamieniła się w kameralną 

kawiarenkę. Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami ( Panią Agnieszką Jaroń, Panią Anną 

Wesołowską i Panem Ireneuszem Przybyszem) przygotowali wieczór poezji poświęcony twórczości 

Karola Wojtyły.  

Inspiracją do zaaranżowania Wieczoru była także 

zbliżająca się uroczystość kanonizacji          

Jana Pawła II.  

                                                                

 

 

 

 

 



 

W tygodniku „Twój Głos” ukazał 

się taki artykuł: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7- 11 kwietnia 2014 r.- Szkolne Dni Profilaktyki  

                       i Promocji Zdrowia 

W tych dniach  realizowano w naszej szkole działania w ramach: „Szkolnych Dni Profilaktyki i 

Promocji Zdrowia”. Celem tych zadań było promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, 

dostarczenie informacji o alternatywnych formach spędzania wolnego czasu. Koordynatorem i 

pomysłodawcą projektu był Dyrektor ds. wychowawczych Grzegorz Kornas. Osoby współodpowiedzialne 

za organizację i przebieg zaplanowanych działań to: Monika Cenkiel i Anna Marciniak.  

 

Poniedziałek 

Wizytę złożyli nas saperzy z 1 Dęblińskiego 

Batalionu Drogowo – Mostowego, którzy przeprowadzili 

prelekcję nt.: „Rozpoznawanie zagrożeń oraz sposób 

postępowania w przypadku znalezienia niewybuchu lub 

niewypału z okresu wojny”. Następnie młodzież 

uczestniczyła w spotkaniu z policjantami z KPP w 

Rykach nt.: Cyberprzemocy oraz innych zagrożeń 

wynikających z korzystania z Internetu.  

 

 

Pisano o tym wydarzeniu także w lokalnej prasie: 

 



 

Promowano aktywny styl życia – uczniowie spotkali się 

z kustoszem Muzeum Nietypowych  

Rowerów, panem J. Majewskim.  

 

 

Wtorek 

W szkole gościli  przedstawiciele Dęblińskiej Szkoły 

TAEKWON-DO, którzy zaprezentowali  wschodnie sztuki 

walki.Kolejnym działaniem w tym dniu było spotkanie 

młodzieży z terapeutą ds. uzależnień poruszające 

tematykę zagrożeń wynikających z zażywania substancji 

psychoaktywnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Środa 

W środę odwiedzili nas strażacy z PSP w 

Rykach, spotkanie poruszało zagadnienia 

związane  

z niebezpieczeństwem wystąpienia tlenku 

węgla w budynkach mieszkalnych, 

przedstawili sposób  

postępowania w przypadku podejrzenia 

zatrucia tlenkiem węgla. Strażacy mówili o 

zagrożeniu pożarowym, jakie mogą 

spowodować modne w ostatnim czasie 

„Chińskie lampiony”. Największą atrakcją 

tego dnia był pokaz gaszenia pożaru.  

 

 

 

 

 

  W tym dniu odbył się w Sali Konferencyjnej LSW w Rykach 

  wykład nt. : „Zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom  

  ryzykownym młodzieży” prowadzony przez Rusłana  

  Oniszczuka specjalistę ds. uzależnień MONAR-u w  

  Głoskowie. 



Czwartek 

 W tym dniu odbyły się warsztaty dotyczące 

uzależnień, które poprowadził terapeuta ds. 

uzależnień Pan M. Moch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piątek  

 

Szkolne Dni Profilaktyki zakończyły się sportowym akcentem. Młodzież chętnie rywalizowała  

w zorganizowanym przez nauczycieli w-f konkursie: „Gimnastyczny tor przeszkód”. W tym dniu 

młodzież uczestniczyła w spotkaniu z pielęgniarką szkolną. Spotkanie poświęcone było objawom i 

negatywnym skutkom stresu oraz profilaktyce nadciśnienia tętniczego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

„Szkolne Dni Profilaktyki i Promocji Zdrowia” cieszyły się wielkim zainteresowaniem ze strony  

uczniów, a także zostały miło przyjęte przez grono pedagogiczne.  

 

 



 

9 kwietnia 2014 r.- spotkanie z Posłem na Sejm RP 

                   Jarosławem Żaczkiem 

   

 W tym dniu odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm RP Panem Jarosławem Żaczkiem. Tematem spotkania 

było „Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i relacje obywatelskie w mieście, gminie, 

regionie, państwie; tryb i znaczenie wyborów samorządowych i parlamentarnych”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 kwietnia 2014 r.- Spotkanie autorskie 

                     z Arkadiuszem Niemirskim    

 

Arkadiusz Niemirski jest autorem książek sensacyjnych dla młodzieży i dorosłych, kontynuatorem 

kultowej serii przygód "Pana Samochodzika". Podczas spotkania autor niezwykle barwnie przedstawił 

swoje zainteresowania, działalność kabaretową, a 

przede wszystkim twórczość literacką. Opowiedział 

o swojej młodości, muzyce, studiach oraz pracy 

kabareciarza. Szczególnie ciekawie omówił 

historię kryminału, swoją największą pasję, a 

także krótko przybliżył treść swoich książek: 

"Testament bibliofila", "Pojedynek detektywów", 

"Tajemnicę Fabritiusa", "Zbrodnię prawie 

doskonałą". Zachęcał młodzież do czytania i 

pielęgnowania swoich zainteresowań. Wszystko to 

uzupełnił ciekawą prezentacją multimedialną. 

Spotkanie, w którym uczestniczyły klasy: I ACT, I 

BT, I DT, I ET, II ACT III ET oraz IV AT, 

przebiegało w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. 



 

 W lokalnej prasie też pisano o wizycie autora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 kwietnia 2014r. 

           -apel Wielkanocny  

 

Tradycyjnie w ostatnim dniu nauki szkolnej, przed 

świętami wielkanocnymi, w naszej szkole odbyła się 

świąteczna akademia. Apel 

został przygotowany przez 

ks. Tomasza oraz Panią 

Jadwigę Jońską z uczniami klas I et, II dt i III dt. Nad oprawą muzyczną 

czuwał Pan Ireneusz Przybysz, nie zabrakło oczywiście występu wokalnego 

naszego utalentowanego ks. Tomka. W trakcie przedstawienia uczniowie 

mogli obejrzeć wspaniałą grę aktorów, bardzo rozbudowaną scenografię, a 

nawet efekty specjalne w postaci dymu i wyłaniającego się obrazu Pana 

Jezusa. Akademia poruszała tematykę bliską uczniom i zadawała pytania, 

które wymagały głębszego zastanowienia. Podczas apelu została także 

wspomniana postać Jana Pawła II i wartości które głosił i przekazywał. 

Po skończonej akademii pan Dyrektor Marek Ochap podziękował za 

wzruszające przedstawienie i złożył życzenia z okazji zbliżających się 

świąt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 kwietnia 2014 r.- Honorowe   

                     Oddawanie Krwi   

 

W dniu 23.04.2014 roku odbyła się u nas w szkole kolejna akcja oddawania krwi. Nasi dzielni 

uczniowie jak zwykle nie zawiedli i bardzo licznie wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Możemy 

być dumni iż nasi wychowankowie są 

Honorowymi Dawcami Krwi! Pamiętajmy o 

przewodnim haśle honorowego krwiodawstwa - " 

Oddajesz krew - darujesz życie! " 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 kwietnia 2014 r.- XXXVII 

Edycja Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej pod hasłem 

„Młodzież zapobiega pożarom”. 

 

Wielki sukces Łukasza Filipka ucznia klasy I act 

w XXXVII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega 

pożarom”. 

14 marca 2014 r. odbyły się eliminacje gminne, w 

których Łukasz zajął I miejsce.   

31 marca 2014 r. odbył się etap powiatowy, w 

którym Łukasz również był najlepszy.   

23 kwietnia 2014 r. w eliminacjach wojewódzkich 

konkursu Łukasz Filipek zajął IV miejsce 

Koordynatorem konkursu był Pan Przemysław 

Piskorski. 

 



 

 

24 kwietnia 2014 r.- Szkolny Konkurs  

                       Pięknego Czytania 

 

Celem konkursu było kształtowanie czytelniczych zainteresowań młodzieży, 

promowanie czytelnictwa, doskonalenie umiejętności pięknego czytania i 

rozwijanie twórczych talentów. 

Jury w składzie: Anita Posim-Kryczka, Agnieszka Tomaszek-Beczek, Aneta 

Jończyk i Jarosław Lipski 

wyłoniło zwycięzców: 

 I miejsce i tytuł 

„Mistrz Pięknego Czytania” 

zdobyła Ilona Piszczek z 

kl. III DT 

 II miejsce - Grzegorz Pyra z kl. III DT 

 III miejsce – Tomasz Siemierzewicz z kl. II DT 

 IV miejsce – Agnieszka Pawłowska z kl. III DT 

 V miejsce – Kinga Pawelec z kl. I DT 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 kwietnia 2014 r.- wieczór poezji Jana Pawła II w Kościele 

                    Parafialnym w Rykach 

 

Tego dnia w Kościele Parafialnym w Rykach uczniowie z kl. II dt i III dt naszej szkoły 

zaprezentowali wieczór poetycki poświęcony poezji Jana Pawła II. Wieczorek został przygotowany 

przez Panią Annę Wesołowską, Panią Agnieszkę Jaroń i Pana Ireneusza Przybysza. Dźwiękiem i 

scenografią w Kościele zajął się ks. Tomasz Oponowicz. Gościem honorowym na spotkaniu był Ks. 

proboszcz Krzysztof Czyrka. Uczniowie zabrali słuchaczy w muzyczno - poetycką podróż, stopniowo 

odkrywając dary poezji, która koi duszę i ukazuje piękno i mądrość ukryte w słowach Wielkiego 

Polaka. 

 

 

 

 

 



 

25 kwietnia 2014 r.- zakończenie roku szkolnego w klasach  

                    maturalnych 

 

W końcu nadszedł ten upragniony dzień – 

zakończenie roku i ukończenie szkoły 

średniej!. Czekali na niego uczniowie  klasy 

IV d technikum informatycznego z 

wychowawczynią Panią Renatą Dróbek oraz z  

technikum mechanicznego: klasa IV a z 

wychowawcą Panem Piotrem Kusalem i IV b z 

wychowawcą Panem Krystianem Piecykiem  .  W 

swoim przemówieniu, podczas uroczystej 

akademii, dyrektor szkoły Pan Marek Ochap oraz 

Starosta Powiatu Ryckiego Pan Stanisław Jagiełło 

gratulowali absolwentom wyników w nauce i życzyli 

jeszcze wielu sukcesów w pełni dorosłym już życiu.  

 

A najlepsze wyniki w nauce osiągnęli: 

1. Paweł Beczek klasa IV AT; śr. 4,70 

2. Iwona Bany klasa IV DT; śr. 4,63 

3. Luiza Sobiech klasa IV DT; śr. 4,63 



4. Michał Walasek klasa IV AT; śr. 4,57 

5. Bartłomiej Kurant klasa IV BT; śr. 4.48 

6. Mateusz Iwanek klasa IV DT; śr. 4,26 

7. Magdalena Daniluk klasa IV DT; śr. 4,09 

8. Klaudia Kowalska klasa IV DT; śr. 4,00 

9. Elżbieta Wojtaś klasa IV DT; śr. 4,00 

 

 Nauczyciele docenili także inne umiejętności 

swoich podopiecznych. Gratulowano im m.in. 

100-procentowej frekwencji, sukcesów 

sportowych, osiągnięć we współzawodnictwie 

warsztatowym. Nagrodzono za  pracę przy 

realizacji zadań alertu ekologicznego oraz 

działalność Wolontariuszy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z rąk ks. Tomasza Opnowicza wszyscy 

maturzyści otrzymali bardzo ciekawą 

publikację . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W dalszej części spotkania uczniowie klasy III et i 

III at pod opieką Pani Beaty Kryczki i Pani Barbary 

Okleja zaprezentowali program artystyczny pełen 

wzruszeń i wspomnień oraz słodkich upominków. Mamy 

nadzieję, że zapadnie on na długo w pamięci 

tegorocznych absolwentów. Może po latach z „łezką w 

oku" wspomną tych, którzy tu zostali: troskliwych 

nauczycieli  i wychowawców, młodszych kolegów i 

koleżanki.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 kwietnia 2014 r.- II Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii 

 

Celem konkursu, którego organizatorem był Samorząd Uczniowski jest m.in.: poszerzenie wiedzy 

uczniów na temat Wielkiej Brytanii, rozwijanie motywacji do nauki języka angielskiego, 

zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy na temat angielskiego obszaru językowego 

oraz rozbudzanie poszanowania dla innych narodowości  

W konkursie wzięło udział 16 uczniów z klas I - III. Koordynatorką była Pani Angelika Kłos. 

 

Wyniki konkursu: 

I miejsce - Łukasz Warowny kl. II bt, 

II miejsce - Daniel Łagodziński kl. I dt, 

III miejsce - Patryk Rys kl. I dt i 

Grzegorz Pyra kl. III dt 

 

 

 

 

 

 



 

8 maja 2014 r – „Festyn Europejski” 

 

 W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach, 

odbył się ,, Festyn Europejski” organizowany z okazji                                                

10 - lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.  

 Celem zorganizowanego festynu było  

Świętowanie dziesiątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii 

Europejskiej, podkreślenie korzyści, jakie uzyskała Polska dzięki 

akcesji, uświadomienie znaczenia funduszy europejskich dla szybszego rozwoju Polski i dorównanie 

do standardów europejskich we wszystkich sferach życia społecznego i gospodarczego. 

 

  W ramach festynu odbył się Powiatowy Konkurs 

  Wiedzy o Rykach i Regionie. Naszą szkołę  

  reprezentowali uczniowie klasy III ct –  

  Michał Cichecki, Mateusz Dębek oraz Piotr  

  Młotkowski i jako drużyna zajęli III miejsce 

  za co otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.  



                                

19 maja 2014 r.- III Edycja Powiatowego Konkursu Biologicznego  

               z zakresu Ochrony Środowiska Naturalnego  

 

Celem Powiatowego Konkursu Biologicznego z zakresu Ochrony Środowiska 

było przede wszystkim : upowszechnienie  wiedzy o ekologii i ochronie 

środowiska , kształtowanie proekologicznych postaw i podnoszenie 

społecznej świadomości ekologicznej oraz zwrócenie uwagi młodzieży na 

zagrożenia płynące dla środowiska przyrodniczego, a wynikające z 

rozwoju gospodarki i cywilizacji.  

Honorowy patronat nad Konkursem, którego gospodarzem była nasza szkoła objęli: Pan Stanisław 

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

 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 obejmujący wymagania poziomu podstawowego. Prace sprawdzali 

wydelegowani przez Dyrektorów szkół nauczyciele .Następnie odbyło się uroczyste ogłoszenie 

wyników i rozdanie dyplomów oraz nagród.  

Lauretami konkursu zostali: 

• I miejsce - Mateusz Ośko  - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach 

(nauczyciel przygotowujący: BARBARA OKLEJA) 

• II miejsce - Marta Walasek - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach 

(nauczyciel AGATA NOWAK) 

• III miejsca – Eliza Kalicka - I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach 

(nauczycielDANUTA MISZCZAK). 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 maja 2014 r.- finał wojewódzki Ogólnopolskiego  

                 Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 

                     dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

 

W turnieju, który odbył się  w nowo 

otwartym Ośrodku Doskonalenia Techniki 

Jazdy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Lublinie brało udział 14 

zespołów reprezentujących szkoły średnie 

województwa lubelskiego. Powiat Rycki 

reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w 

Rykach w składzie: Mariusz Grzelak, Adam 

Kasperski, Grzegorz Pawlak oraz Grzegorz 

Kornas – opiekun. 

Organizatorem Turnieju był Wojewódzki 

Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie, 

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku 

Motorowego w Lublinie, Kuratorium 

Oświaty w Lublinie oraz Wydział Ruchu 

Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w 

Lublinie. Patronat nad imprezą objął 

Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman. 



Zawodnicy rywalizowali w następujących konkurencjach:  

 Rozwiązywanie testów z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Historii Motoryzacji w Polsce 

 Udzielanie pomocy przedmedycznej 

 Przygotowanie pojazdów do jazdy (samochód + motocykl) 

 Jazda sprawnościowa skuterem 

 Jazda sprawnościowa samochodem z tzw. Talerzem Stewarta 

W ostatecznej rozgrywce w wyniku przeprowadzonych konkurencji reprezentanci ryckiego mechanika 

zajęli piąte miejsce otrzymując pamiątkowy dyplom oraz indywidualne nagrody rzeczowe. 

 Na uwagę zasługuje postawa Adama Kasperskiego, który w konkurencji jazdy sprawnościowej 

osiągnął indywidualnie drugi czas przejazdu. Dodatkową atrakcją dla uczestników Turnieju była 

możliwość spróbowania swoich sił i umiejętności techniki jazdy na płycie poślizgowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 maja 2014 r.- wycieczka do Warszawy klas: I AC, II D, III C                       
 

W tym dniu  uczniowie klas: I ac, II d  i III c  pod opieką pani 

Ewy Kłosowskiej, pani Anny Wesołowskiej i pana Przemysława 

Piskorskiego zwiedzali Warszawę. W Muzeum Techniki i Przemysłu 

młodzież poprzez uczestniczenie w lekcji muzealnej pt. „Od dorożki 

do Mercedesa - historia  środków transportu” miała niepowtarzalną 

okazję spotkania się z unikatowymi, oryginalnymi zabytkami techniki 

i kultury materialnej. W Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w 

Łazienkach Królewskich uczniowie mogli obejrzeć faunę 

Polski,egzotyczne zwierzęta z dalekich krain oraz  ekspozycję 

"Polski salon myśliwski 

XIX-XX w.”, której ważny 

element to kolekcja 

myśliwskiej broni palnej. 

W Powozowni natomiast 

oglądali różnorodne 

pojazdy konne i akcesoria 

jeździeckie i zaprzęgowe 

używane w XIX i XX wieku. 

W czasie zwiedzania 

Giełdy Papierów 

Wartościowych 

wychowankowie z 

zainteresowaniem przysłuchiwali się ciekawostkom 

dotyczącym obrotu giełdowego. Miłym akcentem kończącym 

pobyt w Warszawie był spacer po Łazienkach Królewskich. 



Uczestnicy wycieczki mieli okazję podziwiać ogrody rezydencji króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego, Pałac na Wyspie i Starą Pomarańczarnię. Różnorodność urokliwych alejek, bujna 

roślinność i bogata architektura sprawiły, że można było poczuć się tam jak w rajskim ogrodzie.  

Wyjazd ten był doskonałą formą połączenia wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. Uczniowie trochę 

zmęczeni, ale zadowoleni i szczęśliwi wrócili do Ryk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 czerwca 2014 r.- promocja aktywnego trybu życia na obszarze 

                  LGD –Festyn Integracyjny  

 

 

W dniu 1 czerwca 2014 roku na terenie Pływalni 

Powiatowej w Rykach odbyła się impreza dedykowana 

najmłodszym mieszkańcom regionu pod nazwą: 

"PROMOCJA AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA NA OBSZARZE LGD - 

Festyn Integracyjny". Organizatorem 

przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Rykach 

wraz z Pływalnią Powiatową. Podczas festynu każda 

szkoła mogła zaprezentować się na scenie. 

Uczennice naszej szkoły pod opieką Pani Edyty 

Sergiel przygotowały pokaz aerobiku, który bardzo 

podobał sie publiczności. 

Poza sceną znajdowały się stoiska szkół z powiatu 

ryckiego, na których uczniowie wraz z opiekunami  

zachęcali gimnazjalistów do wybrania oferty danej 

szkoły.  



Stoisko naszej szkoły cały czas wspierali  pracownicy i 

nauczyciele oraz uczniowie. Pan Tomasz Piecyk dostarczał 

słodkości, Pani Agnieszka Tomaszek-Beczek pomogła w sprawach 

technicznych a Pan Dyrektor Marek Ochap,Pani Angelika Kłos,  

Pan Krystian Piecyk i Pan Ireneusz Przybysz zachęcali 

przyszłych uczniów do wybrania właściwej, czyli naszej szkoły.  

 

 

 

 



 

06 – 11 czerwca 2014 r.- Wystawa "Miłosz. Miejsca, ludzie,  

                        wiersze". 

 

W dniach 6 -11 czerwca 2014 r. w bibliotece szkolnej oglądać było można wystawę "Miłosz. 

Miejsca, ludzie, wiersze". Jest to wystawa objazdowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 

Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, udostępniona naszym czytelnikom dzięki życzliwości pana 

Wojciecha Niedziółki, Dyrektora 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w 

Rykach. Ekspozycji towarzyszył kącik 

„Na nowo odkrywamy Miłosza”, który 

zachęcał do sięgnięcie po twórczość 

naszego noblisty oraz pozycje 

dotyczące jego życia. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 czerwca 2014 r.- festyn przed Pałacykiem 

 

   W dniu 14 czerwca 2014 r. w Rykach przed siedzibą MGCK odbył 

   się Ogólnopolski Głos Profilaktyki. Podczas mini-festynu  

   odbył się happening "Przestańmy biec", głos zabrali Burmistrz  

   Ryk, Starosta Rycki oraz Komendant KPP w Rykach. Następnie  

   odbył się koncert w którym udział brały przedszkolaki oraz  

   uczniowie szkół z powiatu ryckiego. 

   Opiekę nad uczniami naszej szkoły pełnili p. Anna Marcinak,  

   p. Agnieszka Tomaszek-Beczek, p. Ireneusz Przybysz oraz pan  

   dyrektor Marek Ochap. Występ naszej szkoły rozpoczął się od  

   występów wokalnych: pierwszą piosenkę zaśpiewały dwie  

   uczennice kl. 1et - Urszula Wiśniewska i Sylwia Piszcz. Potem 

   wielki hit Anny Jantar pt. "Wielka Dama Tańczy Sama" wykonała  

   uczennica kl. 3dt - Ilona Piszczek. Nad występami wokalnymi   

bacznie czuwał cierpliwy p. Ireneusz Przybysz. Następnie odbyły się dwa tańce połączone z  

pokazem fitness, w wykonaniu uczennic z kl. 1 et oraz 3 dt pod opieką wysportowanej i  

energicznej pani Edyty Sergiel. W pokazie udział wzięły: Kinga Wiśniewska, Urszula Wiśniewska, 

Izabela Bany, Sylwia Piszcz, Izabela Rzążewska, Katarzyna Grążka oraz Kamila Gregorczyk. Nie  

zabrakło także akcentu kabaretowego - uczniowie klasy 1 dt : Patryk Rus, Daniel Łagodziński oraz  



Kinga Pawelec zaprezentowali humorystyczną scenkę z życia studenta geografii. Scenka  

przygotowana była pod opieką p. Angeliki Kłos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 czerwca 2014r.- Zakończenie roku szkolnego 

                        dla klasy III ZSZ 

 

 20 czerwca 2014 roku klasa III sfz odebrała świadectwa 

ukończenia szkoły. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



 

Wychowawca Pan Grzegorz Prządka oraz dyrektor szkoły Pan Marek Ochap wraz z wicedyrektorami Panem 

Grzegorzem Kornasem i Panem Grzegorzem Kamińskim pogratulowali najlepszym uczniom i wręczyli 

nagrody. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie z najwyższymi średnimi ocen w całym cyklu kształcenia to: Rafał Matysiak 4,79, Jakub 

Walasek 4,32, Klaudia Kielczak 4,24 

 

                               GRATULUJEMY  

       I WSZYSTKIM ABSOLWENTOM ŻYCZYMY SUKCESÓW W DOROSŁYM ŻYCIU! 

 



 

20 czerwca 2014 r.- Peregrynacja Krzyża  

                   Światowych Dni Młodzieży  

 

W naszym mieście miało miejsce bardzo ważne 

wydarzenie - Peregrynacja Krzyża Światowych Dni 

Młodzieży. Był to dzień postu i pokuty w naszej 

parafii. O godzinie 12:00 odbyła się uroczysta 

Masza Święta, a po niej Różaniec ulicami Ryk. W 

uroczystościach udział wzięli uczniowie naszej 

szkoły pod opieką p. Krystiana Piecyka i pana 

dyrektora Marka Ochapa. Poczet sztandarowy 

reprezentowali: Szymon Zając kl. I bt, Ewelina 

Poleska kl. III et, Grzegorz Pyra kl. III dt, 

Karolina Kowalska i Kinga Pawelec kl. I dt. 

Oprawą filmową wydarzenia zajął się Sebastian 

Warowny z kl. III DT.  

 

 

 

 



 

27 czerwca 2014r.-Zakończenie roku szkolnego  

                  2013/2014 

 

 27 czerwca o godzinie 9:30 na placu szkolnym odbyło się uroczyste 

zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Pan Dyrektor Marek Ochap 

podziękował uczniom oraz nauczycielom i pracownikom za kolejny 

pracowity i aktywny rok. 

  

 Starosta Rycki–Pan 

Stanisław Jagiełło 

podziękował młodzieży za 

aktywną pracę na rzecz 

szkoły i za akcje 

charytatywne, które 

odbyły się w roku 

szkolnym 2013/2014. 

Następnie głos zabrał 

przewodniczący Rady Rodziców - Pan Zbigniew Czerski, 

który podziękował młodzieży za ich starania oraz pracownikom szkoły za serce i cierpliwość, które 

okazywali swoim podopiecznym.  

 



 

 

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego - Ewelina Poleska i Szymon Zając przekazali wyrazy 

uznania dla grona pedagogicznego za uśmiech, serce, dobre słowo i za zachętę do dalszych działań. 

 Po ciepłych słowach nastąpiła chwila najbardziej oczekiwana przez uczniów – wyróżnienia i 

nagrody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Nagrodę Starosty Ryckiego otrzymali uczniowie z najwyższą średnią ocen w szkole:  

Mateusz Ośko kl. II ac - śr. 5,25,  

Cezary Sieraj kl. III a - śr. 5,10, 

Dawid Kryczka kl. III d - śr. 5,00. 

 

        

 



      

    Wicedyrektorzy: Pan Grzegorz Kamiński i Pan Grzegorz Kornas wraz z dyrektorem, wychowawcami 

lub opiekunami wręczyli nagrody za 100% frekwencję w ciągu całego roku szkolnego, najwyższe 

średnie ocen w klasie, aktywną działalność w Wolontariacie, Alercie Ekologicznym, Dniach 

Profilaktyki, konkursach związanych z certyfikatem Bezpieczna Szkoła, Samorządzie Szkolnym, 

Poczcie Sztandarowym oraz konkursach przedmiotowych. Nagrodzonych uczniów było w tym roku 

naprawdę wielu! 

 

GRATULUJEMY!!! 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 Po wręczeniu wszystkich nagród uroczystość dobiegła końca. Na zakończenie  Pan Dyrektor Marek 

Ochap pożegnał wszystkich zebranych słowami:  

 

 

 ,,Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim Nauczycielom, Pracownikom szkoły 

oraz Rodzicom składam najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzę, by okres 

wakacyjny był czasem odpoczynku i radości. 

 Uczniom życzę bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, wielu wrażeń, uśmiechu 

na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły’’. 

DO ZOBACZENIA  

                W PRYSZŁYM ROKU SZKOLNYM! 

 

 


