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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 

 

Tegoroczna inauguracja roku szkolnego odbyła się tradycyjnie już na dziedzińcu 

szkolnym.Uczniowie  spotkali się tu z  Dyrektorem Szkoły oraz nauczycielami. Uroczystość 

rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego, wprowadzono Sztandar Szkoły a następnie złożono 

symboliczne kwiaty pod pomnikiem patrona szkoły Władysława Korżyka.Następnie głos zabrał Pan 

Dyrektor Marek Ochap, który serdecznie  przywitał całą społeczność szkolną i  przypomniał o 

zasadach bezpieczeństwa oraz podstawowych obowiązkach ucznia tutejszej szkoły.  
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W dalszej części uroczystości odbyło się wręczenie  aktu mianowania Panu 

Piotrowi Kusalowi- nauczycielowi przedmiotów zawodowych 

mechanicznych. 

Kolejnym miłym akcentem było wręczenie nagród Starosty Ryckiego 

najlepszym uczniom naszej szkoły.Warunkiem otrzymania takiego 

wyróżnienia jest uzyskanie średniej ocen powyżej 4,50 oraz zachowania 

wzorowego lub bardzo dobrego. Stypendystami zostali: 

Patryk Rus, śr. ocen 5,00, klasa III DT 

Marcin Kuźma, śr. ocen 4,88, klasa III DT 

Mateusz Jędrys, śr. ocen 4,87, klasa IV BT 

Mateusz Ośko, śr. ocen 4,82, klasa IV ACT 

Daniel Łagodziński, śr. ocen 4,81, klasa III DT 

Klaudia Kardas, śr. ocen 4,64, klasa IV BT 

Tomasz Nakonieczny, śr. ocen 4,57, klasa IICT 

Cezary Kisiel, śr. ocen 4,50, klasa IV ACT 

Karol Świtaj, śr. ocen 4,50, klasa IV ACT 

Kamil Wesołowski, śr. ocen 4,50, klasa IV BT 

Kacper Konopka, śr. ocen 4,50, klasa III DT 

Karol Pudło, śr. ocen 4,50, klasa III DT 

 

 

 



Szczególnie ciepłe słowa Pan Dyrektor skierował do uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole. Życzył wszystkim 

zdrowia, zapału oraz sił i motywacji do zdobywania wiedzy oraz nowych umiejętności . W bieżącym roku szkolnym do klas 

pierwszych przyjęto 112 uczniów. 

Wychowawczynią klasy I ACT (technik mechanizacji rolnictwa i technik pojazdów samochodowych)została Pani Barbara 

Okleja. Uczniowie tej klasy to: 

1.Bauman Kacper Marek 

2.Cebula Paweł 

3.Celej Dawid 

4.Fijołek Michał 

5.Kwaśny Patryk 

6.Miczyński Radosław 

7.Pielacha Bartłomiej 

8.Ragan Bartłomiej 

9.Sosnowski Mateusz 

10.Świtaj Szymon 

11.Walasek Sebastian 

12.Warowny Kacper Piotr 

13.Wesołowski Marcin Dariusz 

14.Wojtachnio Tobiasz Andrzej 

15.Cuch Marcin 

16.Dębek Sebastian 

17.Gawda Kamil 

18.Głośniak Adrian 

19.Kępka Tomasz 

20.Krawczyk Sebastian 

21.Królik Adam Grzegorz 

22.Piszcz Marcin Jan 

23.Sowa Łukasz Patryk 

24.Tchorzewski Konrad 

25.Zaczek Przemysław Mateusz 

26.Madejski Marek 



Wychowawstwo klasy I BT (technik pojazdów samochodowych) objął Pan Grzegorz Kornas, a jego wychowankami zostali: 

 

1.Buczek Paweł 

2.Drózd Kamil 

3.Kapusta Damian Patryk 

4.Kapusta Krzysztof 

5.Kieliszek Maciej Jan 

6.Kornas Marcin 

7.Kozdrój Łukasz 

8.Kwiatkowski Artur Patryk 

9.Kwit Piotr 

10.Leszko Rafał Leszek 

11.Łubianka Krystian Paweł 

12.Magos Tomasz Artur 

13.Majek Konrad 

14.Majek Marek 

15.Matuszewski Mateusz 

16.Mikos Kacper Emil 

17.Młot Patryk 

18.Mróz Daniel 

19.Ochnio Przemysław 

20.Pastuszka Piotr 

 

 

 

 

21.Pastuszka Tomasz 

22.Pawłowski Piotr 

23.Pyza Patryk Bartłomiej 

24.Soból Przemysław 

25.Stachnio Paweł 

26.Stępnicki Damian 

27.Tomaszek Paweł 

28.Walaszek Konrad 

29.Warowny Arkadiusz 

30.Węgier Kamil 

31.Wojtaś Kamil 

32.Wojtyś Krzysztof Michał 

33.Koźlak Patryk Jakub 

34.Joński Erwin 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wychowawczynią klasy I DT (technik informatyk) została Pani Beata Kryczka. Do klasy przyjęci zostali: 

 

1.Chlebowska Karolina Weronika 

2.Drózd Mateusz 

3.Głodek Robert Dariusz 

4.Jagiełło Patryk 

5.Janiszek Marcin 

6.Jaroń Jakub 

7.Jaszczyk Adrian Krzysztof 

8.Jeżewski Cezary 

9.Jędrych Grzegorz 

10.Kociołek Stanisław 

11.Kornas Kamil 

12.Koźlak Kornel 

13.Lasocki Maciej 

14.Majchrzak Daria 

15.Miłosz Piotr 

16.Padarz Cezary Przemysław 

17.Piecek Aleksander 

18.Rybak Dominika 

19.Sergiel Kacper 

20.Soból Aleksandra 

21.Stachurski Damian 

22.Wojtaś Mateusz 

23.Wojtaś Przemysław 

24.Zając Bartosz 

25.Janiszek Kinga 

26.Pliszczyńska Weronika 



Wychowawczynią klasy I SFZ (zasadnicza szkoła zawodowa) została Pani Anna Marciniak, a zapisali się do niej: 

1.Bieńczak Marlena 

2.Sępka Patrycja 

3.Babik Patryk Paweł 

4.Bajda Adam Krzysztof 

5.Bajdziak Jakub 

6.Cabaj Paweł 

7.Gajek Arkadiusz Artur 

8.Gradus Mateusz Łukasz 

9.Kania Marcin 

10.Kawka Dominik 

11.Kustra Emil 

12.Mięśniak Adam 

13.Nowicki Dominik Adam 

14.Ochnik Łukasz 

15.Prządka Radosław Karol 

16.Radomski Kamil 

17.Szustek Dawid Łukasz 

18.Zając Anna 

19.Grobel Patryk 

20.Paczek Kacper Maciej 

21.Ponikowski Patryk 

22.Pudełek Arkadiusz 

23.Stachurski Kamil Michał 

24.Kowalska Natalia 

25.Kryczka Dominik 

26.Żmuda Konrad 

 

Po uroczystym spotkaniu  młodzież udała się na pierwszą w tym roku godzinę wychowawczą, a pierwszoklasiści ponadto 

poznali budynek szkoły oraz rozkład znajdujących się tu pomieszczeń. 



 

 Kiermasz używanych podręczników 

 
Od   wielu już lat  na początku września  odbywa się w naszej szkole kiermasz  

uyżwanych podręczników.  Akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród  

uczniów.  Dzięki  niej mogą  oni nabyć znacznie taniej potrzebne książki.  

Głównymi organnizatorkami przedsięwzięcia są panie bibliotekarki: Elżbieta Lipska  

i Agnieszka Tomaszek-Beczek. 
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Narodowe Czytanie – czytanie „Lalki”  

Bolesława Prusa  

„Narodowe czytanie” to akcja zainicjowana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, mająca 

popularyzować fundamentalne w polskiej kulturze dzieła, wzmacniać poczucie wspólnej tożsamości, 

a także promować kulturę żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach 

W tym roku odbyła się czwarta edycja  akcji , podczas której publicznie czytana była powieść 

Bolesława Prusa "Lalka". MGCK w Rykach zorganizowało tę akcję na Rynku Starego Miasta od 

godz. 10 do 14. Do wspólnego czytania włączył się m.in. Tomasz Siemierzewicz, uczeń naszej szkoły, 

laureat Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania 2015. 
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Apel z okazji Rocznicy Września 

76 lat temu -  1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II 

wojnę światową, 17 września rozpoczęła sie inwazja  sowiecka. Dwa totalitarne mocarstwa: 

Trzecia Rzesza i Związek Sowiecki na mocy tajnego porozumienia podjęły decyzję o usunięciu  

Polski z mapy Europy .  

Klasa IV BT  pod opieką polonistki Pani Anity Posim- Kryczka  przygotowała uroczysty apel  

poświęcony tym wydarzeniom.  

Pamięć o walczących i poległych Polakach ,którzy poświęcili się służbie  dla niepodległości i 

suwerenności kraju jest wyrazem naszego hołdu i wdzięczności. 
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  Wycieczka w Pieniny 

Na przełomie września i października  odbyła się wycieczka uczniów klas: I DT,  

II DT, II CT, III BT, III ET, III FSBZ, IV ACT i IV BT w Pieniny. Opiekę nad  

młodzieżą sprawowali p. Anita Posim- Kryczka, p. Anna Wesołowska i p.  

Jarosław Lipski. Piękna polska złota jesień sprawiła, iż uczestnicy wyjazdu  bez 

problemu zrealizowali wszystkie punktu programu. Ciekawe miejsca, które młodzi  

poszukiwacze przygód mieli okazję odkryć  to: Stare Miasto w Sandomierzu, Izba 

 Pamięci gen. W. Sikorskiego, Skamieniałe  

Miasto w Ciężkowicach, Krościenko nad 

Dunajcem, Szczawnica, Jaworki, Wąwóz 

Homole i najważniejsze  szczyty Pienin- Trzy 

Korony, Sokolica i Wysoka.  Wędrując  

szlakami Pienin, uczniowie „Mechanika” po 

raz kolejny mogli przekonać się, iż w swej 

monumentalności i powadze góry jawią się 

jako coś magicznego. Zaklęta w nich siła 

udziela się wszystkim, którzy z nimi obcują. 

Góry zawsze dają poczucie spokoju, szczęścia 

i swobody, cudownego zawieszenia nad 

codziennymi sprawami, problemami, które 

zostają „tam”, na dole…  
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Chodzenie po górach stanowi fantastyczny sposób na „naładowanie baterii”. Dlatego wszyscy, choć fizycznie trochę 

zmęczeni, wracali do domu z trzydniowego wyjazdu przede wszystkim dotlenieni, odstresowani i radośni, aby z większym 

optymizmem spojrzeć na własne życie. Niezwykłe  zdjęcia autorstwa p. Anity są najlepszym dowodem na to, iż Pieniny 

jesienią kuszą i zniewalają swym pięknem, a to- obok dobrego towarzystwa-  często wystarczy, aby na twarzy pojawił się 

szczery uśmiech. Wszyscy – uczniowie i nauczyciele - jednogłośnie stwierdzili, iż wycieczka była fantastyczna i chętnie 

wezmą udział w następnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                XV Dzień Papieski 

     „Jan Paweł II-   patron rodziny”. 
 

Z okazji Dnia Papieskiego uczniowie Szkolnego Klubu Wolontariusza w naszej Szkole 

zorganizowali w dniu 9.10.2015 r. (piątek) zbiórkę pieniędzy pod hasłem „Dzielmy się 

miłością”. Natomiast w niedzielę w dniu 11.10.2015 r. wolontariusze pod opieką p. 

Jadwigi Jońskiej przeprowadzili kwestę przy kościele 

parafialnym w Rykach. Zebrane środki przeznaczone 

są na fundusz stypendialny Fundacji, promujący 

zdolną młodzież z niezamożnych rodzin i małych 

miejscowości. Fundacja „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia” pomaga blisko 2500 gimnazjalistów, 

licealistów i studentów. Została powołana do 

istnienia w roku 2000 i stanowi „żywy pomnik św. 

Jana Pawła II”. 
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Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej  

Dzień  14 października to szczególna data. W tym dniu świętujemy Dzień Edukacji Narodowej,  

powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela. Z tej okazji w naszej szkole 13 października odbyła  

się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klas:  III DT  i III ET i wychowawców:  

p. A. Kłos oraz p. A. Wesołowską. W spotkaniu udział wzięli  uczniowie, nauczyciele, pracownicy 

obsługi i zaproszeni emeryci.  Program artystyczny składał się z dwóch części. Pierwsza część,  

scenki z życia nauczycieli szkoły średniej i profesorów uczelni wyższych , miały być chwilą relaksu 

dla nauczycieli i sposobem na oderwanie się od 

codziennych obowiązków. Część druga 

zawierała elementy poważne, gdzie przyszedł 

czas na podziękowania dla pedagogów za ich 

ciężką pracę, trud, zaangażowanie, poświęcenie, 

przyjaźń, serce i codzienny uśmiech. Łzy 

radości, dumy, miłe wspomnienia pojawiły się u 

niektórych gości za sprawą prezentacji 

multimedialnej „Przeżyjmy to jeszcze raz…”. 

Wyrazem ogromnej wdzięczności były także 

kwiaty, którymi zostali obdarowani pracownicy 

oświaty. Piosenki do apelu zostały przygotowane 

przez p. I. Przybysza oraz  S. Piszcz, uczennicę 

kl. III ET i A. Stonia, ucznia kl. II CT.  
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Pan Wicedyrektor G. Kamiński  złożył w imieniu swoim i nieobecnego Dyrektora, p. M. Ochapa wszystkim 

nauczycielom oraz pracownikom oświaty  najserdeczniejsze życzenia, a w uznaniu zasług i osiągnięć w pracy 

dydaktyczno - wychowawczej  wyróżniającym się nauczycielom wręczył Nagrody Dyrektora. W tym roku otrzymali je:  

 Wojciech Cieloch 

 Cezary Joński 

 Stanisław Gałęzowski 

 Grzegorz Kamiński 

 Jadwiga Mościcka-Wróbel 

 Daniel Kania 

 Katarzyna Kępka 

 Mirosław Madoń 
 

 Robert Olejnicki 

 Krystian Piecyk 

 Dariusz Piotrowski 

 Ireneusz Przybysz 

 Przemysław Piskorski 

 Anna Wesołowska 

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!! 



 

Apel z okazji rocznicy odzyskania  

przez Polskę niepodległości. 

Uroczysty apel z okazji 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości został przygotowany 

przez uczniów z klasy III ET i IV ACT wraz z opiekunami: Panią Barbarą Polak i Panem  

Ireneuszem Przybyszem. Wszyscy w skupieniu wysłuchali wierszy i pieśni o tematyce patriotycznej. 

Rys historyczny przybliżył uczniom okoliczności utraty niepodległości, wydarzeń z okresu zaborów, 

a następnie odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku. 
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II Konferencja „Stan srodowiska naturalnego w 

moim powiecie i mojej gminie” 

 

W ramach realizacji projektu z zakresu edukacji ekologicznej organizowanego przez WFOŚN  

w Lublinie 25 listopada 2015rw 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 :Starosta Powiatu Ryckiego- Stanisław Jagiełło,           

Przedstawiciel Burmistrza Miasta Ryki Jarosława Żaczka -Ireneusz Kurek/Wydział Gospodarki  

Komunalnej, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Rykach/Wydziału Edukacji i 

Zdrowia Starostwa Powiatowego w Rykach-Anetta Okoń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rykach- 

Joanna Chrzanowska , Dyrektor ZSZ Nr 1 im. Władysława 

Korżyka w Rykach-Marek Ochap . Uczniowie mieli 

możliwość zadawania pytań zaproszonym gościom. 

Uczestnicy konferencji mówili o stanie środowiska 

naturalnego w powiecie i gminie Ryki oraz jakie działania 

podejmuje Gmina i Powiat w zakresie poprawy stanu 

środowiska naturalnego. Uczniowie klasy IIIET Ignacy 

Piszczek i Wojciech Dziubak przygotowali prezentacje 

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. 
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Wieczór Andrzejkowy wolontariuszy 

 

Na 3 dni przed dniem św. Andrzeja wolontariusze szkolnego Klubu spotkali się na „ Wieczorku 

Andrzejkowym”. Była miła zabawa- gry i wróżby andrzejkowe oraz pyszne ciasta przygotowane 

przez wolontariuszy i opiekunkę. Przy dobrej herbatce można było  porozmawiać o pracy i podzielić 

się sukcesami i trudnościami w działaniach.  
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Mikołajkowa wycieczka do Warszawy 

Z okazji mikołajek  odbyła się wycieczka uczniów klas: I DT, I BT, I FSBZ, II DT, II ABT,                

II CT, III ACT, III ET i III FSBZ do Warszawy. W sumie grupa liczyła aż 94 osoby, a opiekę na  

młodzieżą sprawowali wychowawcy: p. B. Kryczka, p. E. Kłosowska, p. A. Wesołowska,  

p. D. Piotrowski, p. P. Warda i nauczyciel historii, p. J. Lipski. Program wycieczki, jak  

przystało na mikołajki, obfitował w liczne atrakcje. W godzinach przedpołudniowych uczniowie  

podzieleni na dwie grupy zwiedzali z przewodnikiem miejskim m.in. Rynek Starego Miasta, 

 Katedrę św. Jana Chrzciciela ,Plac Zamkowy, Zamek Królewski, Grób Nieznanego Żołnierza, 

Uniwersytet Warszawski, Kościół Akademicki św. Anny, Pałac Prezydencki i  Muzeum Więzienia 

Pawiak, największe więzienie polityczne na terenie 

okupowanej Polski. Po południu wszyscy mogli się 

zrelaksować w Centrum Handlowym Arkadia, gdzie w 

Cinema City wzięli udział w projekcji  komedii 

romantycznej „Listy do M. 2” lub filmu akcji „Igrzyska 

śmierci: Kosogłos. Część 2” . Dekoracje świąteczne 

Warszawy wzdłuż Traktu Królewskiego(np. choinka na 

Placu Zamkowym, ogromna bombka świąteczna, 

kolorowe prezenty), „świąteczna Arkadia” i  film „Listy 

do M. 2” wywołały pozytywne emocje u niejednego 

uczestnika wycieczki i tylko przypomniały, że te 

najbardziej wyjątkowe, magiczne święta tuż, tuż… 
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Mikołajki u przedszkolaków  

 

Z okazji Mikołajek oraz zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wolontariusze z naszej szkoły 

dzień 8 grudnia 2015 roku spędzili wśród swoich podopiecznych w przedszkolach: na ul. Żytniej – 

SP Nr 2 im. Marii Kownackiej oraz SP Nr 5 im Ewy Szelburg-Zarembiny przy ul. Kochanowskiego 

w Rykach. Uczniowie pomogli w organizacji Mikołajek dla najmłodszych przedszkolaków 

wcielając się w role Mikołajów i Śnieżynek. Spędzili tam kilka godzin wspierając panie 

przedszkolanki w organizowaniu dzieciom zabaw ruchowych, edukacyjnych oraz plastycznych. 

Była wspaniała zabawa i wiele radości zarówno dla dzieci jak i wolontariuszy. 
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Pierwsza Akcja Honorowego Oddawania Krwi 

 

W pierwszej, w tym roku, akcji honorowego oddawania krwi  udział wzięło 53 uczniów, którzy 

oddali łącznie 23,85 l krwi. Dziękujemy wszystkim za DAR SERCA. 
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           IV Tydzień Filmowy 

Tydzień Filmowy w „Mechaniku” to program edukacyjny realizowany już od czterech 

lat, którego głównym celem jest wykształcenie w uczniach postawy krytycznego 

odbiorcy tekstów kultury. Hasłem  IV Tygodnia Filmowego było  „Ad fontes”, czyli 

wątki biblijne i mitologiczne w filmie. Codziennie, przez pięć dni z rzędu, 

prezentowane były filmy, w których każdy bez problemu mógł doszukać się symboli, 

motywów i wątków pochodzących z mitologii oraz Biblii. Przypomniane obrazy 

filmowe potwierdziły tylko postawioną tezę, iż hasło powrotu do starożytnych korzeni 

wiedzy, tak bardzo popularne w XVI wieku, nie traci na znaczeniu także współcześnie.  
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        Wręczenie wyróżnienia finalistom  

            „Konkursu na   młodzieżowe innowacje dotyczące 

rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich”. 
 

17 grudnia 2015 roku uczniowie z klasy 4 act: Rafał Jędrych (lider), Damian Gągała, Bartłomiej 

Grzesiak oraz Paweł Gontarz (członkowie zespołu) wraz z opiekunem Panem Tadeuszem 

Wałachowskim, zostali zaproszeni do finału I edycji "Konkursu na młodzieżowe innowacje dotyczące 

rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich". Jury konkursu przyznało nagrody równorzędne czterem 

grupom uczniowskim w kwocie po 4 tyś. zł, które 

zaprezentowały projekty: 

- Platforma internetowa "Halo pszczoła" oraz "Miodomat" 

- pomysł uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, 

- Samojezdny wózek transportowy - pomysł uczniów z 

Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Lublinie, 

- Biolife - ekonomiczne wykorzystanie odpadów produkcji 

rolnej - pomysł uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w 

Międzyrzecu Podlaskim, 

- Przedpłużek z talerza - pomysł uczniów z Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 1 w Rykach. 

17 
grudnia 

2015 

.

0



 

Sukces naszych uczniów został opisany w 

lokalnej prasie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spotkanie Opłatkowe  

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  odbyło się uroczyste Spotkanie Opłatkowe 

dla całej społeczności szkolnej.  Pan Dyrektor Marek Ochap, ksiądz Tomasz Oponowicz 

oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli wszystkim piękne świąteczne życzenia.   

 

 

Następnie odbyła się część artystyczna. Ze 

wzruszeniem słuchali wszyscy pięknego koncertu 

polskich kolęd w wykonaniu zespołu muzycznego, 

który stworzyli: Michał Pawelec, Kamil Gajaszek, 

Wojtek Pawelec, Dominik Szychta i Kuba Golak 

przy wsparciu Pana Ireneusza Przybysza kolędy 

dla nas śpiewali:  Adam Stoń, Ula Wiśniewska, 

Sylwia Piszcz, Karolina Chlebowska, Ola Soból, 

Iza Bany, Kinga Wiśniewska oraz uczniowie klasy 

II d pod opieką księdza Tomasza Oponowicza, 

Pani Jadwigi Jońskiej, Pana Grzegorza Prządki. 
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Spotkanie z poetką Janiną Ostrzyżek 

 

     Z inicjatywy Pań bibliotekarek naszej szkoły (Pani Agnieszki Tomaszek-Beczek oraz Pani  

    Elżbiety Lipskiej)  odbyło się spotkanie pod hasłem Z PRĄDEM I POD PRĄD. Zaproszonym  

gościem była pani Janina Ostrzyżek, poetka z Dąbi Starej, autorka tomiku poezji „Codzienność”. 

Pani Janina przybliżyła młodzieży postać Wandy Półtawskiej, bliskiej przyjaciółki Karola Wojtyły.  

Opowiedziała o jej młodości, 

zaangażowaniu w harcerstwo, 

trudnych przeżyciach obozowych a także o późniejszej 

pracy - jako lekarza psychiatry i terapeuty, wcielającego 

w życie mądrość i nauczanie Jana Pawła II. Pani 

Ostrzyżek czytała też fragmenty książek, głównie 

wspomnień Wandy Półtawskiej, które były jednocześnie 

świadectwami zachęcającymi do życia „pod prąd”. 

Uczniowie z zainteresowaniem słuchali opowieści o 

życiu tak ciekawej osoby. Losowali też kartki z cytatami 

Półtawskiej i mieli możliwość podzielenia się swoimi 

refleksjami dotyczącymi poruszanej problematyki. 

Uzupełnieniem spotkania była wystawa dotycząca Jana 

Pawła II, którą można było do końca miesiąca oglądać 

w bibliotece szkolnej. 

11 
stycznia 

2016 

.
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Diecezjalny etap 

XXV Ogólnopolskiej OlimpiadyTeologii Katolickiej 

W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej  odbył diecezjalny etap XXV Olimpiady 

Teologii Katolickiej „Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła”. Nasz reprezentant –

Mateusz Ośko z klasy IVAT zdobył 12 miejsce (wśród 53 uczestników) uzyskując 28 pkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujemy! 
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              Studniówka 
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Zgodnie z tradycją na 100 dni przed maturą uczniowie ostatnich klas naszej szkoły bawili się na swoim pierwszym dorosłym 

balu. Zabawa studniówkowa odbyła się 30.01.2016r kolejny już raz w Sali Bankietowej „Marzenie” w Kłoczewie. Po 

uroczystym powitaniu gości Pan Dyrektor Marek Ochap zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy. Pierwszym tańcem 

zaprezentowanym przez uczniów był  polonez. Każdy piekny pokaz taneczny kończono wręczeniem pięknych bukietów 

kwiatów swoim wychowawcom.  

 

W tym roku szkolnym wychowawcami 

byli :  

Pani Jadwiga Mościcka-Wróbel – klasa 

IVAC;  technikum mechanizacji 

rolnictwa i pojazdów samochodowych  

Pani Anita Posim –Kryczka – klasa IVB;  

technikum pojazdów samochodowych 

Pan Daniel Kania – klasa IVD; 

technikum informatyczne 

 

 

 



Uroczystość uświetnili swą obecnością przedstawiciele zarządu powiatu i rodzice.  Uczniowie usłyszeli wiele ciepłych słów 

od zaproszonych gości. Sami również nie szczędzili podziekowań dla  rodziców, nauczycieli i przede wszystkim 

wychowawców.  

Kolejne godziny upłynęły na świetnej zabawie, która trwała do białego rana.  

 

 



   A oto tegoroczni maturzyści z wychowawcami: 

   Klasa IV act 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od lewej stoją: Marcin Ragan, Rafał Jędrych , Mariusz Jawoszek, Krystian Kasperski, Łukasz Kurant, Przemysław Majek,  Dariusz Filipek , 

                          Patryk Cuch, Patryk Tobiasz, Konrad Skiba . 

Od lewej siedzą: Bartłomiej Grzesiak , Tomasz Ochnik, Dominik Sulej, Daniel Filiks , Maciej Pawłowski, wychowawczyni- Pani Jadwiga 

 Mościcka-Wróbel, Rafał Pudło, Karol Świtaj, Marcin Wójcicki, Cezary Kisiel. 



 

   Klasa IV bt 

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Od lewej stoją: Mateusz Jędrys, Paweł Kuty , Kamil Kwas, Łukasz Warowny,  Iwanowski Szymon, Szymon Czerski.  

Od lewej siedzą: Damian Stachurski, Grzegorz Pawlak, Adam Kasperski, wychowawczyni – Pani Anita Posim Kryczka, 

 Tomasz Raczyński, Kamil Wesołowski.             

   



 

 

       Klasa IV dt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ostatnim rzędzie od lewej stoją: Michał Ryl, Maciej Żukowski, Adrian Wnuk, Eryk Jakubik, Paweł Ciota, Piotr Głodek,     

Bartłomiej Masiczak. 

W środkowym rzędzie od lewej stoją: Adam Wojtaś, Jakub Pieńkosz, Tomasz Siemierzewicz, Kacper Bartyś, Łukasz 

Fałdyga, Mateusz Kierzkowski, Dominik Wesołowski, Paweł Ciota. 

Od lewej siedzą: Karolina Sobiech, Monika Żukowska, wychowawca – Pan Daniel Kania, Ilona Osial, Paulina Jaroniec.  



  

 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY – akcja charytatywna 

Szkolnego Klubu Wolontariusza 

 

Wolontariusze naszej szkoły :Karolina Kryczka, Milena Czerska, Kinga Pawelec, Dominik Szychta, 

Mateusz Dębek i Sylwia Sobiech wraz z opiekunką panią Jadwigą Jońską zorganizowali loterię.  

Losy były w cenie 2 zł , za które uczniowie 

wygrywali cenne nagrody: pendrive, piłki, 

parasole, zegarki a nawet sto tysięcy złotych 

w 100 złotowych banknotach – niestety 

przemielonych w niszczarce - w postaci 

cegiełki. Dochód z loterii – 520zł. (słownie: 

pięćset dwadzieścia złotych) przeznaczono na 

wsparcie ŚDM. W imieniu organizatorów 

składamy serdeczne podziękowania 

wszystkim sponsorom – ofiarodawcom 

„fantów” na loterię. 

 

8 
lutego 

2016 

.

0



 

 

Druga Akcja Honorowego Oddawania Krwi 

 

W drugiej akcji wzięło udział 51 uczniów naszej szkoły. Łącznie oddali 22,95 l krwi. 

 

 

      W „Twoim Głosie” napisano o nas: 
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           Światowy Dzień Chorego  

Wolontariusze z naszej szkoły przez cały rok pełnią posługę u osób chorych, starszych i 

niepełnosprawnych w ich domach oraz w Ośrodku Rewalidacyjno- Wychowawczym w Rykach. W 

dniu 11 lutego 2016 roku przeprowadzili akcję charytatywną dla Fundacji – „Hospicjum- RAZEM 

MOŻEMY WIĘCEJ” w Dęblinie, które udziela pomocy osobom z rozpoznaną chorobą 

nowotworową na terenie naszego powiatu. Uczennice: Sylwia Piszcz i Marta Skwarek zbierały 

datki pieniężne do puszki hospicyjnej wśród uczniów i nauczycieli. Dziękujemy wszystkim 

darczyńcom za wsparcie dla potrzebujących naszej pomocy.  
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Wizyta wolontariuszy z Malezji i Albanii 

 

W połowie marca nasza szkoła gościła dwóch wolontariuszy przebywajacych w Polsce 

w ramach wspópracy z AIESEC (międzynarodowej organizacji realizującej program 

praktyk i wolontariatów).  

Besart Marku , 22-letni student informatyki z Tirany 

podczas zajęć z młodzieżą przedstawił historię, kulturę 

i życie codzienne mieszkańców Albanii. Z kolei Lam 

Chee Seng, 20-letni student zarządzania zasobami 

naturalnymi z Kuala Lumpur przyblizył podobną 

tematykę w kontekscie Malezji.  

Lekcje z anglojęzycznymi kolegami cieszyły się dużym 

zainteresowaniem wsród uczniów i były doskonałą 

okazją do sprawdzenia swoich umiejetności 

komunikowania się w języku angielskim.  

 

14-18 
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III Szkolny Konkurs Pięknego Czytania  

 

 Po raz trzeci w naszej szkole odbył się Konkurs Pięknego Czytania, którego celem jest:  

- kształtowanie czytelniczych zainteresowań młodzieży; 

- promowanie czytelnictwa; 

- doskonalenie umiejętności pięknego czytania; 

- rozwijanie twórczych talentów. 

 

Jury w składzie: Anita Posim-Kryczka, 

Elżbieta Lipska, Agnieszka Jaroń, Jarosław 

Lipski wyłoniło zwycięzców: 

I miejsce i tytuł Mistrz Pięknego Czytania 

zdobyła Kinga Pawelec z kl. III DT; 

II miejsce - Tomasz Siemierzewicz z kl. IV DT; 

III miejsce - Bartłomiej Masiczak z kl. IV DT; 

IV miejsce - Mateusz Ośko z kl. IV ACT; 

IV miejsce - Wojciech Sieraj z kl. II DT; 

V miejsce - Damian Kaniewski z kl. II D;T 

V miejsce - Michał Warda z kl. II CT. 
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Dzień Dawcy Szpiku 

 

Święto dawstwa szpiku i leczenia nowotworów krwi obchodzone jest w Polsce od 2002 roku. Z 

inicjatywy Pani Elżbiety Lipskiej oraz przy pomocy wielu pracowników naszej placówki 21 kwietnia 

2016 r  w ZSZ Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach zarejestrowanych zostało 64 potencjalnych dawców 

komórek macierzystych, w tym: 34  uczniów, 10 pracowników i 20 osób z zewnątrz. Serdecznie 

dziękujemy wszystkim odważnym o wielkich sercach, którzy są gotowi bezinteresownie pomóc 

drugiemu człowiekowi! Dziękujemy też tym, którzy wspierali naszą akcję, sami nie mogąc zostać dawcami. Dziękujemy 

również wolontariuszom, dzięki którym mogło się to wszystko wydarzyć.  
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Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas 

maturalnych  

29 kwietnia 2016 roku 68  maturzystów oraz 23 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych po raz ostatni pojawiło się w szkole w roli uczniów. Klasy maturalne uroczyście 

zakończyły swoją szkolną przygodę. 

 

Swoim wychowankom towarzyszyli 

wychowawcy: 

 Pani Jadwiga Mościcka – Wróbel (IV 

ACT)  

 Pani Anita Posim – Kryczka (IV BT),  

 Pan Daniel Kania (IV DT) 

Pani Beata Kryczka- opiekun VI semestru 

LO dla Dorosłych 

 

29 
kwietnia 

2016 
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Na uroczystość zakończenia roku szkolnego przybyli: przedstawiciel 

organu prowadzącego Pan Stanisław Jagiełło – Starosta Powiatu 

Ryckiego, kadra kierownicza szkoły oraz nauczyciele uczący w 

klasach czwartych. Zgodnie z tradycją Zespołu Szkół Zawodowych 

Nr 1 im. Wł. Korżyka klasy czwarte przekazały sztandar szkoły 

klasom młodszym. Akademię z okazji pożegnania klas czwartych i 

szóstego semestru przygotowały klasy trzecie – kl. III act  i III et 

pod opieką Pani Ewy Kłosowskiej i Pana Ireneusza Przybysza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W czasie uroczystości wręczono wiele nagród za różnego rodzaju osiągnięcia. 

Nagrodę Starosty otrzymali: Mateusz Ośko z kl. IV act, 

Mateusz Jędrys z kl. IV bt,  

Klaudia Kardas z kl. IV bt. 

 Uczniowie ze 100% frekwencją przez 4 lata nauki to:  

Paweł Gontarz z kl. IV act,  

Konrad Skiba z kl. IV act, 

Klaudia Kardas z kl. IV bt. 

 

 

Najlepszy uczeń w zawodzie:  

technik mechanizacji rolnictwa – Cezary Kisiel z kl. IV act, 

technik pojazdów samochodowych - Mateusz Jędrys z kl. IV bt, 

technik informatyk – Paweł Ciota z kl. IV dt. 

 



Każdy absolwent otrzymał upominek książkowy od księdza Tomasza Oponowicza z życzeniami pomyślności w dorosłym 

życiu. Zostały zrobione liczne pamiątkowe zdjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.” (A. Mickiewicz)  

Powodzenia na maturze !!! 



 

 

Akcja „Żonkil 2016” 

 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - AKCJA „ŻONKIL 2016” dla 

Fundacji - Hospicjum w Dęblinie. Szkolny Klub Wolontariusza 

włączył się w tę akcję charytatywną trwającą od 11 października 

2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. W październiku wysadzono cebulki 

żonkili przywiezione przez opiekuna szkolnego wolontariatu Panią 

Jadwigę Jońską z biura Fundacji w Dęblinie. Ciąg dalszy akcji 

odbył się wiosną. W dniu 18 marca przedstawiciele Hospicjum 

dostarczyli do naszej Szkoły przygotowane dla wolontariuszy 

koszulki i imienne identyfikatory oraz trzy zaplombowane puszki do 

zbiórki funduszy i kwiaty żonkili w koszyczkach. Uczniowie 

zorganizowali zbiórkę w tym dniu na terenie szkoły. 20 marca– w 

Niedzielę Palmową wolontariuszki z klasy III dT: Kinga Pawelec, 

Karolina Kowalska i Sylwia Sobiech wraz z opiekunką Koła zbierały 

datki przy kościele parafialnym w Rykach. Darczyńcy zostali nagrodzeni kwiatami żonkili. Kolejną zbiórkę „do puszek” 

przeprowadziły dziewczęta z klasy I dT: Ola Soból i Karolina Chlebowska. W czwartek – targowy dzień w Rykach zbierały 

datki wśród handlujących, aby wesprzeć Hospicjum Domowe w Dęblinie. Wszystkim darczyńcom dziękujemy za okazane 

serce i bezinteresowną pomoc. 

11.10.15r-

30.04.16r 
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    Z wizytą w Miejsko-Gminnej  

Bibliotece Publicznej 

 

Uczniowie z klasy III DT  wraz z wychowawczynią Angeliką Kłos oraz III BT z wychowawcą 

Ireneuszem Przybyszemi Elżbietą Lipską odwiedzili Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w 

Rykach. Młodzież wzbogaciła swoją wiedzę na temat 

zbiorów tej biblioteki oraz poznała zasady korzystania z 

niej. Uczniowie obejrzeli również wystawę objazdową 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie "My z 

niego wszyscy" dotyczącą Henryka Sienkiewicza. Młodzież 

zapoznała się również z  ekspozycją na temat twórczości 

Agathy Christie, najsłynniejszej na świecie autorki 

kryminałów. 
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Ogólnopolski test informatyczny 

 

Ogólnopolski Test Informatyczny (OTI) to inicjatywa zorganizowana specjalnie na 35-

lecie Państwowego Towarzystwa Informatycznego. Celem Konkursu było rozwijanie 

zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w 

zinformatyzowanym społeczeństwie. Konkurs polegał na udziale w grze i odpowiadaniu na czas na pytania związane z 

technologią informatyczną na wybranym przez siebie  poziomie zaawansowania. Koordynatorem konkursu była Pani 

Katarzyna Kępka. W konkursie wzięło udział wielu uczniów naszej szkoły. Najlepszy wynik uzyskał Marcin Kuźma z klasy 

III DT, który odpowiadając na pytania z poziomu rozszerzonego uplasował się na 16-tym miejscu w województwie 

lubelskim. GRATULUJEMY! 
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej  

 

 Finał  XXXIX  Ogólnopolskiego  Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej odbył się w Spraślu. Naszą szkołę 

reprezentował Łukasz Filipek, uczeń klasy III ACT, 

który w eliminacjach szkolnych zajął I miejsce a następnie w eliminacjach 

wojewódzkich – II. W finale , na etapie centralnym, Łukasz zajął wysokie IX 

miejsce. 

Koordynatorem konkursu był Pan Przemysław Piskorski.  

GRATULUJEMY! 
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Ogólnopolska akcja „Jak nie czytam, jak cztam” 

 

10 czerwca o godz. 10 uczniowie klas Ib, IIab, Id, IId, oraz IIId 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".  Głównym inicjatorem i 

organizatorem tego przedsięwzięcia w Rykach był Wojciech Niedziółka Dyrektor Powiatowej 

Biblioteki Publicznej. Chcąc podkreślić, jak bardzo ważne 

jest czytanie książek, młodzież, z transparentem CZYTAM 

BO, LUBIĘ TO, przeszła ulicami miasta. Największe 

spotkanie miało miejsce w ryckim parku przy Miejsko-

Gminnym Centrum Kultury, do którego przybyli uczniowie 

także z innych szkół powiatu ryckiego. Utworzenie szpaleru 

złożonego z czytelników, łączącego pałac z ulicą 

Słowackiego pozwoliło zobaczyć, jak liczną grupę udało 

się zachęcić do udziału w akcji. Miłym akcentem 

czytelniczego spotkania był koncert zorganizowany dzięki 

wsparciu ks. Tomasza Oponowicza, w którym młodzi 

artyści, m.in. nasz uczeń Adam Stoń uczeń kl. IIC, a także 

sam ksiądz, w przepiękny sposób umilali zgromadzonym 

czytanie… 
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Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 

 

Dnia 24 czerwca, po dziesięciu miesiącach trudu nauki i pracy, zakończył się kolejny rok szkolny . 

Uroczystość zakończenia roku tradycyjnie już  odbyła się na dziedzińcu szkolnym. 

Pan Dyrektor podziękował nauczycielom i uczniom za całoroczną ciężką pracę  

Po krótkim przedstawieniu sukcesów i osiągnięć 

szkoły w mijającym roku Pan Dyrektor przystąpił do 

wręczenia nagród. 

Za najlepsze wyniki w nauce nagrody otrzymali: 

 

Paweł Stachnio, śr. ocen 4,00, klasa I BT 

Krzysztof Kapusta, śr. ocen 4,00, klasa IBT 

Tomasz Pastuszka, śr. ocen 4,00 , klasa I BT 

Dawid Leszek , śr. ocen 4,56, klasa II ABT 

Krzysztof Członka, śr. ocen 4,00, klasa II ABT 

Michał Warda, śr. ocen 4,78, klasa II CT 

Tomasz Nakonieczny, śr. ocen 4,61, klasa II CT 

Damian Sowa, śr. ocen 4,28, klasa II CT 

Marcin Mróz, śr. ocen 4,06, klasa III ACT 
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Artur Pawlak, śr. ocen 4,07, klasa III BT 

Karolina Chlebowska, śr. ocen 4,16, klasa I DT 

Damian Stachurski, śr. ocen 4,16, klasa I DT 

Cezary Padarz, śr. ocen 4,11, klasa I DT 

Jakub Jaroń, śr. ocen 4,11, klasa I DT 

Karolina Kryczka, śr. ocen 4,81, klasa II DT 

Wojciech Sieraj, śr. ocen 4,50, klasa II DT 

Damian Kaniewski, śr. ocen 4,31, klasa II DT 

Sebastian Talarek, śr. ocen 4,25, klasa II DT 

Kamil Pawłowski, śr. ocen 4,13, klasa II DT 

Marcin Kuźma, śr. ocen 5,07, klasa III DT 

Patryk Rus, śr. ocen 5,00, klasa III DT 

Karol Pudło, śr. ocen 4,80, klasa III DT 

Kinga Pawelec, śr. ocen 4,80, klasa III DT 

Tobiasz Chmielowski, śr. ocen 4,33, klasa III DT 

Milena Czerska, śr. ocen 4,27, klasa III DT 

Kacper Konopka, śr. ocen 4,00, klasa III DT 

Sylwia Sobiech, śr. ocen 4,00, klasa III DT 

Marta Skwarek, śr. ocen 4,13, klasa III ET 

Daniel Lipiec, śr. ocen 4,07, klasa III ET 

Przemysław Wachnik, śr. ocen 4,85, klasa II FSZ 

Daria Jaroniec, śr. ocen 4,20, klasa II FSZ 

Agata Ogórek, śr. ocen 4,00, klasa III FSZ 



Następnie nagrodzono uczniów ze 100% frekwencją w całym roku szkolnym. Byli to: 

 

Krzysztof Kapusta z klasy I BT 

Sebastian Olek z klasy II ABT 

Karol Kulik z klasy II CT 

Adam Stoń z klasy II  CT 

Michał Warda z klasy II  CT 

Marcin Mróz z klasy III ACT 

Kamil Błonka z klasy II DT 

Mikołaj Jagiełło z klasy II DT 

Karol Pudło z klasy III DT 

Patryk Ciempiel z klasy III SFZ 

 

 

 

 

 

 W dalszej kolejności nagrodzeni zostali uczniowie osiągający sukcesy sportowe, wysokie wyniki we współzawodnictwie 

warsztatowym oraz  zaangażowani w prace na rzecz szkoły. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości  uczniowie wraz z  wychowawcami udali się do sal lekcyjnych, gdzie nastąpiło 

rozdanie świadectw.  

 

 

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy  samych słonecznych dni, 

bajkowych przygód oraz szczęśliwego powrotu do szkoły! 

 

 

 


