
 

     Kronika 
      Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1  

                                                    im. Władysława Korżyka  

                                                                 w Rykach 

 

rok szkolny 2016/2017



1.09.2016r        Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  

Nowy rok szkolny, przywitał nas piękną słoneczną pogodą. Pan Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1    

im. Władysława Korżyka Marek Ochap  podczas inauguracji roku szkolnego powitał uczniów i nauczycieli oraz 

Panią Małgorzatę Grzechnik – przedstawiciela organu prowadzącego szkołę.  W krótkim wystąpieniu życzył 

by nowy rok szkolny był czasem zdobywania wiedzy i umiejętności a także czasem rozwijania pasji  i 

zainteresowań.  Pan Dyrektor przypomniał również o zasadach bezpieczeństwa oraz podstawowych 

obowiązkach ucznia tutejszej szkoły.   

 

 

 

 

 

 

 



W dalszej części uroczystości odbyło się wręczenie  

aktu mianowania Pani Katarzynie Kępka- nauczycielce 

przedmiotów zawodowych informatycznych.  

 

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 

 

 

 



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 115 uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klasa I ACT - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 

Wychowawca: Pani Jadwiga Mościcka-Wróbel 

Uczniowie:  

1. Bliszczyk Michał 

2. Celej Michał  

3. Ciepielewski Kamil  

4. Ejchsztet Daniel  

5. Filipek Piotr 

6. Furtak Daniel 

7. Gorzkowski Łukasz Kamil 

8. Grzebalski Filip 

9. Jasek Damian 

10.Kieliszek Krzysztof 

11. Kornas Wojciech 

12. Kryczka Adrian 

13. Kryczka Michał  

14. Kuśmierczyk  

15. Lech Hubert 

16. Majek Mikołaj 

17. Okoń Arkadiusz 

18. Prokocki Michał 

19. Przybysz Łukasz 

20. Sochacki Dawid 

21. Surmacz Szymin 

22. Wesołowski Przemysław  

23. Olek Wojciech 

 

 

 



Klasa I BT – technik pojazdów samochodowych  

 

Wychowawczyni: Pani Aneta Jończyk  

Uczniowie:  

1 Antolak Daniel  

2 Błażejczyk Konrad  

3 Dębek Dominik  

4 Dębek Kamil  

5 Długoszek Bartłomiej  

6 Filipek Jakub  

7 Filipek Jakub  

8 Gajek Daniel  

9 Gesek Damian  

10 Głodek Michał  

11 Gogacz Rafał  

12 Jaworski Wojciech  

13 Jędrych Patryk  

14 Jędrys Michał  

15 Kalbarczyk Dominik  

16 Kępka Maciej  

17 Kostyra Patryk  

18 Kulpiński Radosław  

19 Łukasiak Szymon  

20 Majek Przemysław  

21 Marcinkowski Artur  

22 Markiewicz Mateusz  

23 Miłosz Kacper  

24 Ochnik Jakub  

25 Olek Adrian  

26 Olek Jakub Piotr 

27 Potyra Sebastian  

28 Sadrzak Szymon  

29 Sarzyński Daniel  

30 Sobiech Maciej  

31 Suska Jacek  

32 Suska Jan  

33 Warowny Arkadiusz  

34 Warowny Patryk  

35 Łubianka Patryk  

36 Jakubik Szymon 

 



Klasa I DT – technik informatyk 

 

Wychowawczyni: Pani Katarzyna Kępka 

 

Uczniowie: 

 

1 Błażejczyk Kacper  

2 Brejna Bogusław  

3 Brzezicki Mikołaj  

4 Buczek Sebastian  

5 Cichecki Konrad  

6 Cieśla Dominik  

7 Cieśla Mateusz  

8 Długoszek Rafał  

9 Gąsior Aleksandra  

10 Jakubaszek Paweł  

11 Jankowski Mateusz  

12 Kiliszek Wiktor  

13 Kurant Kacper  

14 Mięśniak Paweł  

 

 

 

 

 

 

 

15 Miłosz Sebastian  

16 Pawelec Szymon  

17 Pawlik Szymon  

18 Skwarek Krystian  

19 Wiśniewski Filip 

20 Wojdat Arkadiusz  

21 Wójciak Gabriel  

22 Żmuda Krystian  

23 Żyłka Sebastian  

24 Gruza Natalia  

25 Łazuga Patrycja  

26 Jopek Magdalena  

27 Wojtaś Robert  

 

 

 

 

 

 



 

Klasa I SFZ – zasadnicza szkoła zawodowa 

 

Wychowawczyni: pani Edyta Sergiel 

 

Uczniowie: 

 

1. Baran Izabela 

2. Cuch Katarzyna 

3. Gomoła Weronika 

4. Pasztaleniec Natalia 

5. Żukowska Klaudia 

6. Antolak Damian 

7. Czarnecki Michał 

8. Dębek Piotr Artur 

9. Dębowski Filip 

10.      Dziubak Sebastian 

11.      Kawka Konrad 

12.       Kursa Piotr 

13. Niski Kewin 

14. Pataj Michał 

 

 

 

 

 

15.    Pyza Patryk 

16.    Stonio Marcin 

17.    Szustek Kamil 

18.    Żelazek Michał 

19.    Bauman Kacper 

       20.   Ciota Marcin 

       21.   Deon Eryk 

  22.   Maśkiewicz Maciej 

  23.   Wojtaś Grzegorz 

  24.   Żak Grzegorz 

  25.   Mnich Michał 

  26.  Tuszyński Patryk 

  27.   Piszcz Rafał 

  28.   Witkowski Marcin 

  29.   Wójcicki Daniel 

 

 

  

 



6-7.09.2016r        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. 

 

 
 

 

 

 

 

 



28-30.09.2016r. - Wycieczka - Beskid Żywiecki

Wrzesień to pierwszy miesiąc roku szkolnego, ale w „Mechaniku” to także czas, kiedy miłośnicy gór mają 

okazję wybrać się na wycieczkę szkolną. W jej programie  nie mogło zabraknąć przemawiających górskich 

bezdroży, bo wszyscy doskonale wiedzą, że „kto szczytów najwyższych dosięgnie, ten śmieje się z 

wszelkich tragikomedyi i tragicznych powag.” Dlatego w dniach 27 - 29 września 2016 roku uczniowie klas: 

II DT, III DT, III ABT, III CT, IV DT i IV ET odbyli wycieczkę po Jurze Krakowsko- Częstochowskiej i 

Beskidzie Śląskim. Opiekę nad młodzieżą, poza organizatorką, panią Anną Wesołowską, sprawowali pani 

Agnieszka Jaroń i pan Przemysław Piskorski. 

Pogoda i tym razem dopisała. Słońce przez trzy 

dni było nieodzownym towarzyszem, dodawało 

energii, rodziło radość i optymizm. O tym, że na 

twarzach uczestników wycieczki królował 

uśmiech, mimo wysiłku fizycznego niezbędnego 

chociażby w momencie zdobywania 

Skrzycznego, najlepiej świadczą piękne 

zdjęcia, których autorem jest uczeń kl. III CT, 

Maciej Ochap.  



                                                                                                  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



30.09.2016 r. - Montaż słowno-muzyczny z  

    okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 

 
Tradycją naszej szkoły jest wspominanie tragicznego 

dla Polski września 1939 roku, w którym rozpoczęła 

się II wojna światowa. Również w tym roku szkolnym 

30 września uczniowie klas I bt i III sz pod 

opieką  pani Anety Jończyk i pana Piotra Kusala 

zaprezentowali montaż literacko-muzyczny 

poświęcony tamtym tragicznym wydarzeniom. 

 

 

 



6.10.2016 r. – Podsumowanie VI edycji 

powiatowego etapu Alertu Ekologiczno- Zdrowotnego 

 Uroczyste podsumowanie VI edycji powiatowego etapu Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego odbyło się  w 

Szkole Podstawowej Nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Dęblinie. Uroczystość  swoją obecnością zaszczycili: 

Elżbieta Mitura – przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Lublinie, Stanisław Jagiełło – Starosta Rycki, Magdalena Woźniak – Z-ca Burmistrza Ryk, Małgorzata 

Grzechnik – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w 

Rykach, Anna Wojdyła – Pawlak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Dęblin, 

Grażyna Rybak – Kierownik Oddziału Sanitarnego w Rykach. 

W roku szkolnym 2015/2016 do Alertu przystąpiło 14 placówek oświatowych z naszego terenu, w tym: 6 

szkół podstawowych, 2 gimnazja, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dęblinie oraz 5 szkół 

ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rycki. 

Kategoria – szkoły ponadgimnazjalne: 

1. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach  

2. I Liceum Ogólnokształcące w Rykach 

3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie  

4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie 

5. Zespół Szkół w Sobieszynie 



Nasza szkoła, tradycyjnie zajęła I miejsce wśród szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu ryckiego. Gratulujemy 

wszystkim, którzy w roku szkolnym 2015/2016 

zaangażowani byli w działania alertowe. To nasz wspólny 

sukces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.10.2016 r. – Uroczysta Akademia z okazji  

         Dnia Edukacji Narodowej  

 

 Na jeden dzień przed Dniem Edukacji Narodowe odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia. Pan 

Dyrektor Marek Ochap bardzo serdecznie przywitał wszystkich pracowników szkoły: nauczycieli, 

pracowników administracji i obsługi, a także licznie przybyłych naszych drogich emerytów. Życzenia 

wszystkim pracownikom oświaty składali rodzice 

reprezentujący Radę Rodziców, przedstawiciele 

Samorządu Uczniowskiego oraz sam Pan Dyrektor. 

 

 

 

 

 



 Wyróżniający się w pracy nauczyciele otrzymali nagrody Dyrektora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku szkolnym byli nimi: Edyta Sergiel, Agnieszka Bilicz, Janusz Chudowolski, Renata Dróbek, 

Grzegorz Kamiński, Beata Kryczka, Agnieszka Jaroń, Piotr Kusal, Jarosław Lipski, Mirosław Madoń, Tomasz 

Piecyk, Barbara Okleja, Tadeusz Wałachowski, Witold Wojtaś. 

 



Część artystyczną spotkania zapewnili uczniowie klas 1 fsbsz pod 

opieką wychowawczyni Pani Edyty Sergiel oraz uczniowie klasy 1 dt 

pod opieką Pani Katarzyny Kępki. Najmilszym akcentem było 

wręczenie Oskarów nauczycielom w różnych dziwnych kategoriach. 

Hitem okazał się Oskar w kategorii "Złoty pług" dla Pana Tadeusza 

Wałachowskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 -19.10.2016 r. – Pielgrzymka maturzystów 

 Szlakiem Papieskim 

W dniach 18 – 19 października 2016 r. odbyła się pielgrzymka maturzystów pod przewodnictwem Ks. Piotra 

Hawryluka. W pielgrzymce wzięło udział 45 uczniów naszej szkoły wraz z ich opiekunami: Panią Kazimierą 

Jońską, Panią Ewą Kłosowską i Panem Ireneuszem Przybyszem. Gościnnie wziął udział w pielgrzymce także 

Pan Dyrektor Marek Ochap. Celem 

wyjazdu było przede wszystkim 

pogłębienie wiary i poddanie się działaniu 

miłosierdzia i łaski bożej, które w 

nadmiarze są udzielane tym, którzy 

nawiedzają Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Łagiewnikach, które stało 

się centralnym punktem pielgrzymki. 

Ponad to uczestnicy wyjazdu mieli 

okazję, dzięki przewodnikowi zwiedzić i 

poznać kulturę i zabytki Krakowa, 

skrywającego różne  tajemnice, mające 

swe źródło i początek w 

średniowiecznych wiekach.  



Zwieńczeniem pierwszego dnia pielgrzymiego wędrowania był pobyt w Wczasowo – Rekolekcyjnym Ośrodku 

CARITAS diecezji krakowskiej z Zakrzowie. Atmosfera skupienia i rozmodlenia towarzyszyła młodym, 

zgromadzonym w kaplicy na nocnym czuwaniu, które poprowadził Ks. Piotr – duchowy opiekun grupy. Na 

zakończenie czuwania, maturzyści oraz ich opiekunowie otrzymali palące się świece z mottem, które ma być 

dla nich konkretnym drogowskazem na ich drodze życia. Drugiego dnia grupa pielgrzymujących nawiedziła 

rodzinne miasto naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, miasto słynące nie tylko z „papieskich kremówek”, 

ale także z  faktu, iż stało się początkiem wyjątkowej i niesamowitej drogi Karola Wojtyły, drogi, która 

zaprowadziła go aż do Stolicy Apostolskiej. 

Historię Papieża Polaka można było poznać 

w odnowionym i urządzonym z wielkim 

rozmachem Muzeum Jana Pawła II, które 

swoją przestrzenią otacza rodzinny dom 

Karola Wojtyły. To muzeum wywarło wielkie 

wrażenie na zwiedzających, co dało się 

odczytać na skupionych twarzach 

kandydatów do egzaminu dojrzałości.   

tekst: Ks. Piotr Hawryluk 

 

 

 



  



19.10.2016 r. – Przedszkolaki z wizytą  

w Zespole Szkół Zawodowych Nr1 

 
W październiku naszą szkołę odwiedziły dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 5 im Ewy Szelburg - 

Zarembiny w Rykach. Każda z trzech grup wzięła udział w zajęciach z pierwszej pomocy prowadzonych 

przez p. Annę Marciniak. Przedszkolaki poznały numery ratunkowe, nauczyły się sprawdzać czynności 

życiowe i zostały zapoznane zasadami resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej. Pani Katarzyna Kępka, 

nauczycielka informatyki poprowadziła dla dzieci lekcje 

przy komputerach, podczas których dzieci uczyły się 

obsługi podstawowych programów komputerowych. W 

zajęcia dla przedszkolaków zaangażowali się 

nauczyciele wychowania fizycznego p. Edyta Sergiel     

i p. Paweł Warda. Poprowadzili zajęcia ruchowe z 

wykorzystaniem trampolin, przygotowali także tor 

przeszkód, który z uśmiechem pokonywały dzieci.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24.10.2016 r. – Konkurs „Matematyka w Technice 

 dla Technika” 

 

W dniu 24 października 2016 r. odbył się w naszej szkole pierwszy etap konkursu „Matematyka w Technice 

dla Technika”. Jego celem była popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów 

technicznych szkół ponadgimnazjalnych. Był on przeznaczony tylko dla uczniów klas maturalnych. W 

pierwszym etapie wzięło udział 16 osób ze wszystkich klas czwartych naszej szkoły. Opiekunkami konkursu 

były: p. Agnieszka Bilicz, p. Ewa Kłosowska                    

33i p. Jadwiga Mościcka-Wróbel. 

 

 

 

 



7.11.2016 r. – Konkurs Informatyczny „Bóbr” 

7 listopada odbyły się w naszej szkole zawody XI Konkursu Informatycznego Bóbr. Do konkursu przystąpiło 

18 uczniów z klas: IV e i IV d technikum informatycznego. „Bóbr” to polska nazwa powołanego do życia 

w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii 

informacyjnej i komunikacyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia 

algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią 

informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów 

na wszystkich etapach edukacyjnych. Nasi uczniowie startowali w 

kategorii "Senior" - szkoły ponadgimnazjalne. Charakter zadań 

konkursowych ma duży wpływ na zainteresowanie konkursem. Pytania 

testowe w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się 

komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych 

sytuacji i problemów, pochodzących z różnych dziedzin i przedmiotów 

nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, 

sztuka, technika i oczywiście matematyka. Niektóre pytania dotyczą 

budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Pytania często 

związane są również z kulturą i językiem. Wiele pytań umożliwia 

uczniom wykazanie się umiejętnością algorytmicznego myślenia.  

Tekst: opiekun konkursu – Renata Dróbek 



9.11.2016 r. – Akcja Honorowego Oddawania Krwi 

 

Wszystkie osoby pełnoletnie, które w ostatnich dniach nie brały leków, mogły oddać w tym dniu krew w 

stojącym obok budynku Internatu ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Warszawie. Akcja jak zwykle cieszyła się dużym powodzeniem, wzięło w niej udział 69 osób, oddając w 

sumie 31, 05 litrów krwi. W tym roku szkolnym była to pierwsza akcja w naszej szkole. 

Opiekunem Szkolnego koła PCK oraz odpowiedzialnym za akcje honorowego oddawania krwi jest Pan  

Przemysław Piskorski. 
 

  

 

 

 

 

 



10.11.2016 r. – Akademia z okazji Narodowego  

         Święta Niepodległości. 

 

Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w 

dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała 

niepodległość. Nadeszła upragniona wolność. 

Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju powrócił 

Józef Piłsudski, od lipca 1917 r. internowany 

przez Niemców w Magdeburgu. 11 listopada 

Rada Regencyjna przekazała mu naczelne 

dowództwo polskich sił zbrojnych. W 

Warszawie rozpoczęło się, trwające już w 

innych miastach, rozbrajanie wojsk 

okupacyjnych.  

 

 



Dzień 11 listopada został ustanowiony - ustawą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 1937 r. - polskim świętem 

narodowym i pozostawał oficjalnie świętem państwowym RP do roku 1944. W roku 1945 komunistyczne 

władze PRL jako święto państwowe ustanowiły dzień 22 lipca. Święto Niepodległości, obchodzone w dniu 11 

listopada, zostało przywrócone przez Sejm RP dopiero w roku 1989. W tym dniu Polska oddaje też hołd 

marszałkowi J. Piłsudskiemu, spoczywającemu w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów w podziemiach 

Katedry Wawelskiej. 

W dniu 10.11.2016 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości. Montaż słowno-muzyczny profesjonalnie przygotowali uczniowie klas: I at oraz II fsbz pod 

opieką swoich wychowawczyń: p. Jadwigi Mościckiej Wróbel i p. Anny Marciniak. 

 

 

 

 

 

   

 

 



 16.11.2016 r. – Wycieczka przyrodniczo - 

krajoznawcza do Kampinoskiego Parku Narodowego 

 
16 listopada 2016 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce przyrodniczo - krajoznawczej do 

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

organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie. Głównym celem wycieczki było 

zaznajomienie z funkcjami parku narodowego oraz kreowanie wartości dziedzictwa przyrodniczego, 

konieczności jego ochrony. W programie wycieczki było zwiedzanie ośrodka - Centrum Edukacji 

Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie (wystawy „Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej”, ścieżki 

dydaktycznej „Puszczańską ścieżką do 

Leśnego Ogródka Botanicznego” ) oraz 

Muzeum - Miejsce Pamięci w Palmirach, jedno 

z najbardziej znanych w Polsce miejsc 

zbrodni hitlerowskich. Pomimo niezbyt 

sprzyjającej pogody, zmęczeni, ale 

zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie wraz z 

opiekunami: panem Przemysławem Piskorskim, 

panią Kazimierą Jońską, panią Ewą Kłosowską, 

panem Piotrem Kusalem wrócili do Ryk.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22.11.2016 r. – Druga wizyta przedszkolaków  

Po raz kolejny Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach odwiedziły dzieci z 

Samorządowego Przedszkola nr 5 im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Rykach, tym razem w ramach realizacji 

przez przedszkole projektu edukacyjnego „Miś”. Przedszkolaki obejrzały film pt „Niedźwiedź polarny i 

brunatny” następnie uczestniczyły w warsztatach przygotowanych przez uczniów klasy II AT i nauczyciela 

biologii Barbarę Okleję .Podczas warsztatów przedszkolaki pracowały w 4 grupach. Każda grupa miała 

swojego lidera. Wśród zadań do wykonania ,było układanie puzzli przedstawiających niedźwiedzia 

brunatnego i polarnego, odpowiedzi na 

pytania oraz prezentacja każdej grupy. 

Zajęcia warsztatowe sprawiały 

przedszkolakom wiele radości, co widać 

było na ich uśmiechniętych buziach. Na 

zakończenie pobytu w szkole była wspólna 

zabawa przedszkolaków z uczniami, którą 

poprowadziła Pani Mariola Szyszko- 

wychowawczyni grupy.  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



29.11.2016 r. – Konferencja „Jak dbamy o  

         środowisko naturalne?” 

 
W ramach realizacji projektu z zakresu edukacji ekologicznej organizowanego przez WFOŚN w Lublinie  

29 listopada 2016 r. w naszej szkole została zorganizowana III konferencja pod hasłem ”Jak dbamy o 

środowisko naturalne?”, w której udział wzięli: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Rykach – Elżbieta Dadas, Dyrektor ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach - Marek 

Ochap, Kierownik warsztatów ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach – Stanisław Gałęzowski, Prezes 

firmy „ARGA” Robert Gajaszek. W konferencji uczestniczyło 60 uczniów szkoły. Uczestnicy konferencji 

mówili  o  stanie  środowiska naturalnego  w powiecie 

Ryckim oraz  jakie działania  podejmuje  Powiat  w  

zakresie  poprawy  stanu środowiska naturalnego.  

Prezes Firmy „ARGA” w  ciekawy  sposób  przedstawił  

działania firmy w zakresie ochrony środowiska. Zebrani 

mieli możliwość zadawania pytań  zaproszonym  

gościom. Uczniowie   klasy   IV ET Ignacy   Piszczek i   

Wojciech   Dziubak   przygotowali  prezentację 

multimedialną, w  której przedstawili działania szkoły w 

zakresie ochrony środowiska naturalnego.  



30.11.2016 r. – Wręczenie dyplomów 

 stypendystom prezesa Rady Ministrów 

  
30 listopada br. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia 

dyplomów stypendystom prezesa Rady Ministrów. Stypendium Premiera przyznawane jest najlepszym 

uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości. Aby otrzymać stypendium 

kandydat musi spełnić przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:  

1/otrzymać promocję z wyróżnieniem, tj. uzyskać średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 

oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,  

2/ wykazywać szczególne uzdolnienia w co 

najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w 

niej najwyższe wyniki. 

W gronie tegorocznych 237 stypendystów z 

terenu województwa lubelskiego znalazło się 11 

uczniów ze szkół, dla których organem 

prowadzącym jest powiat rycki a wśród nich 

Marcin Kuźma z klasy IV DT Technikum 

Informatycznego  oraz Paweł Stachnio z klasy II 

BT Technikum Mechanicznego.(na zdjęciu drugi 

od prawej) 



1.12.2016 r. – Powiatowy Konkurs wiedzy o AIDS 
 

1 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach odbył się XIII Powiatowy 

Konkurs Wiedzy o AIDS. W etapie powiatowym udział wzięli uczniowie pierwszych klas ponadgimnazjalnych 

z siedmiu placówek tego typu z terenu powiatu ryckiego.  Naszą szkołę reprezentowali: Jan Suska i Michał 

Jędrys z klasy I BT. Do konkursu przygotowywała ich Pani Barbara Okleja. 

 Nagrody dla laureatów i uczestników 

ufundowane przez Starostwo Powiatowe 

w Rykach oraz Powiatową Stację 

Sanitarno - Epidemiologiczną w Rykach 

wręczał Stanisław Włodarczyk – 

Wicestarosta Rycki oraz Grażyna Rybak 

-  Kierownik Oddziału Nadzoru 

Sanitarnego PSSE w Rykach. 

 

 

 

http://www.ryki.powiat.pl/kultura-i-oswiata/n,22578,powiatowy-konkurs-wiedzy-o-aids.html
http://www.ryki.powiat.pl/kultura-i-oswiata/n,22578,powiatowy-konkurs-wiedzy-o-aids.html
http://www.ryki.powiat.pl/kultura-i-oswiata/n,22578,powiatowy-konkurs-wiedzy-o-aids.html


8.12.2016 r. – Wycieczka do Warszawy 
 

Wszyscy z „Mechanika”, którzy chcieli poczuć atmosferę nadchodzących Świąt udali się z okazji mikołajek 

1 grudnia 2016 roku na wycieczkę do Warszawy. Wśród chętnych znaleźli się uczniowie  klas:  I  DT,  I  BT,  

I  FSBZ,  II  DT,  III  ABT,  III  DT,  IV  DT  i  III  FSBZ i nauczyciele: p. A. Wesołowska, p. A. Jaroń, p. 

D. Piotrowski i p. P. Warda. Tym  razem część  programu  wycieczki  związana  ze  zwiedzaniem  ciekawych  

miejsc  w  stolicy  bardzo mocno korelowała z literaturą wojenną i obozową, która stanowi podstawę 

nauczania języka polskiego w IV klasie technikum.  

Uczniowie w  towarzystwie  przewodnika, pana Sebastiana Łabędy odbyli spacer  po Warszawie szlakiem 

warszawskich judaików. Zobaczyli więc i poznali historię takich miejsc, jak: Pomnik Bohaterów Getta, 

bunkier przy ulicy Miłej, Umschlagplatz, Pawiak , POLIN – Muzeum  Historii  Żydów  Polskich . W  Muzeum  

POLIN  w  czasie  dwugodzinnego  pobytu zwiedzając wystawę  stałą  „1000  lat  historii  Żydów  Polskich“,  

która  jest  sercem  tego miejsca uczniowie poznali odpowiedzi m.in.  na następujące pytania:  skąd  i  kiedy  

Żydzi pojawili się w Polsce. W jaki sposób nasz kraj stał się domem największej społeczności żydowskiej na 

świecie, jak przestał nim być i jak odradza się tu życie żydowskie. Słuchając opowieści przewodnika z 

łatwością można było zauważyć,  iż historia polskich Żydów jest integralną  częścią  historii  Polski,  a  

historia  Żydów  nie  jest  kompletna  bez  polskiego rozdziału.  

Po południu uczestnicy wycieczki udali się do  Centrum Handlowego  „Arkadia”, gdzie w Cinema City wzięli 

udział w projekcji filmu akcji „Pitbull. Niebezpieczne kobiety” lub  filmu  fantasy  „Fantastyczne  zwierzęta  

i  jak  je  znaleźć”.  Zwieńczeniem  wyjazdu  był przejazd  autokarem  ulicami:    Krakowskie  Przedmieście i 



Nowy Świat ,  gdzie  wszyscy  mogli podziwiać  iluminacje  świąteczne,  które  już  od  kilku  lat  zawsze  

robią  wielkie  wrażenie i zachwycają. 

Tekst: Anna Wesołowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.12.2016 r. – Wręczenie stypendiów programu 

 „Lubelska Kuźnia Talentów”  
 

„Lubelska kuźnia talentów 2016-2019" to program skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w 

zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim 

oraz w roku szkolnym 2016/2017 będą 

kontynuować naukę w szkołach 

zawodowych - zasadniczych szkołach 

zawodowych, technikach i szkołach 

policealnych - z wyłączeniem szkół dla 

dorosłych.  

Program realizowany jest w ramach 

projektu pozakonkursowego „Projekty w 

zakresie programów pomocy 

stypendialnej dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych w zakresie przedmiotów 

zawodowych" realizowanego przez 

Województwo Lubelskie w latach 2016-

http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=2870


2019 w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.4 KSZTAŁCENIE 

ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt zakłada przyznanie 697 ( w tym 232 stypendia w roku szkolnym 2016-2017) stypendiów 

najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w 

postępowaniu kwalifikacyjnym.  

9 grudnia 2016 roku stypendystami 

programu zostało czterech uczniów Zespołu 

Szkół zawodowych Nr 1 im. Władysława 

Korżyka w Rykach: Marcin Kuźma i Patryk 

Rus z klasy IV D Technikum 

Informatycznego, Paweł Stachnio z klasy II 

B Technikum Pojazdów Samochodowych 

oraz Przemysław Wachnik z klasy III 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 

 

Serdecznie gratulujemy! 



22.12.2016 r. – Jasełka 

 
Tradycyjnie w jednym z ostatnich dni nauki szkolnej, 

przed świętami, w naszej szkole odbyła się uroczysta 

akademia, którą przygotowali uczniowie z klas: IV dT i 

Ifz pod opieką ks. Piotra oraz Pani Kazimiery Jońskiej. 

Pan Dyrektor Marek Ochap złożył życzenia świąteczno – 

noworoczne nauczycielom, uczniom, pracownikom szkoły 

i podzielił się opłatkiem z przedstawicielami naszej 

społeczności szkolnej. Serdeczne życzenia dla nas 

wszystkich przekazali także uczniowie w imieniu 

Samorządu Uczniowskiego. 

Na zakończenie uroczystej akademii zostały wręczone nagrody za udział w 

realizacji projektu WFOŚ. W tym roku nagrodzeni zostali m.in. Kamil 

Pawłowski z klasy III DT, Wojciech Dziubak i Ignacy Piszczek z klasy IV 

ET,  Marcin Kuźma z klasy IV DT, Jakub Stolarczyk z klasy III CT, Kamil 

Drózd z klasy II BT, Katarzyna Cuch z klasy I SFZ , Robert Wojtaś i 

Bogusław Brejna z klasy I DT oraz Patryk Kwaśny z klasy II AT. Nagrody 

wręczyli koordynatorzy projektu: Pani Barbara Okleja i Pan Przemysław 

Piskorski. 



13.01.2017 r. – Apel z okazji Dnia Patrona 

                             Szkoły 

 
Z okazji Dnia Patrona, obchodzonego w dniu 14 stycznia, uczniowie klas II dt oraz II bt wraz z 

wychowawcami Panią Beatą Kryczką i Anitą Posim-Kryczką  przygotowali apel upamiętniający patrona  szkoły 

- Władysława Korżyka. W pięknych wierszach i wspomnieniach po raz kolejny przybliżony nam został  

życiorys tej ważnej dla naszej placówki osoby. W tle usłyszeć można było piosenki związane z historią 

szkoły oraz życiem patrona. Uczniowie przygotowali także prezentację multimedialną, na której można było 

obejrzeć archiwalne zdjęcia Władysława Korżyka oraz budynków szkolnych w trakcie budowy. 

 

 

 

 

 

 



14.01.2017 r. –  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



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

pierwszym dorosłym balu. Zabawa studniówkowa odbyła się 14.01.2017 r kolejny już raz w Sali Bankietowej 

„Marzenie” w Kłoczewie.   

Uroczystość uświetnili swą obecnością : Pan Jarosław Żaczek – burmistrz Ryk, Pani Hanna Czerska-Gąsiewska- 

przewodnicząca rady powiatu, Pan Antoni Całka -  członek zarządu powiatu  oraz Pani Agnieszka Filipek- przewodnicząca 

rady rodziców. Uczniowie usłyszeli wiele ciepłych słów od zaproszonych gości oraz od Dyrektora szkoły Pana Marka 

Ochapa. Były podziękowania dla rodziców, nauczycieli i przede wszystkim wychowawców. 

Studniówkę  prowadzili uczniowie klasy IV DT:  

Ilona Piszczek i Grzegorz Pyra. 

 

Po wysłuchaniu okolicznych przemówień 

maturzyści zaprezentowali długo przygotowywane 

tańce. Jako pierwsi poloneza zatańczyli uczniowie 

klasy IV BT, następnie IV ACT, IV DT i IV ET. 

Poloneza poprowadził pan Dyrektor Marek Ochap. 

 



Każdy piękny pokaz taneczny kończono wręczeniem pięknych bukietów róż swoim wychowawcom. 

W tym roku tę zaszczytną funkcję pełnili:  

Pani Ewa Kłosowska – klasa IV AC (technik mechanizacji rolnictwa/technik pojazdów samochodowych) 

Pani Anna Wesołowska – klasa IV E (technik informatyk) 

Pani Renata Dróbek i Pani Angelika Kłos – klasa IV D (technik informatyk) 

Pan Ireneusz Przybysz- klasa IV B (technik pojazdów samochodowych) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przyszli maturzyści przy akompaniamencie zespołu „Relax” świetnie bawili się do białego rana. 

  

 

  

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A oto tegoroczni maturzyści z wychowawcami: 

Klasa IV DT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od lewej stoją: Karol Pudło, Patryk Miłosz, Kacper Konopka, Patryk Rus, Daniel Łagodziński, Mateusz 

Michałek , Maciej Kornas, Kryspin Opieka, Marcin Kuźma, Michał Wnuk. 

Od lewj siedzą: Weronika Stachurska, Kinga Pawelec, wychowawczyni Pani Angelika Kłos, Milena Czerska, 

Karolina Kowalska, Sylwia Sobiech.  



Klasa IV BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od lewej stoją: Artur Pawlak, Mariusz Urbanowicz, Łukasz Kornas, Patryk Stachurski, Michał Sobiech, 

Kamil Bakiera,  Konrad Kępa.  

Od lewej siedzą: Dominik Szychta, Szymon Zając, Karol Surmacz, Mateusz Dębek, wychowawca Pan 

Ireneusz Przybysz, Bartosz Gordat, Daniel Rodak, Patryk Węgier, Kamil Sowa. 

   



Klasa IV ACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klasa IV ET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31.01.2017 r. – Podsumowanie projektu edukacji  

            ekologicznej 
 

31 stycznia br. podczas sesji Rady Powiatu w Rykach zostały 

wręczone nagrody dla laureatów konkursu fotograficznego EKO – 

PRZYJACIEL, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rykach w 

ramach realizowanego projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn.: 

„Promujmy ekologię w Powiecie Ryckim”. Konkurs był 

współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Lublinie. Uczestnicy konkursu w kategorii szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieli przedstawić fotografie 

ciekawych, intrygujących, niezwykłych form przyrody występujących 

na terenie powiatu ryckiego. 

 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych III miejsce zajął - Marcin 

Kuźma z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach za pracę pt. „Dwie 

pory roku”. Ponadto w kategorii szkoły ponadgimnazjalne została 

nagrodzona Kinga Pawelec z klasy IVDT 

Praca Marcina Kuźmy 



           



6.02.2017 r. – Wyjazd na narty do Rąblowa  

 
W dniu 06.02.2017 r. nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali wyjazd na narty do Rąblowa. W 

wyjeździe uczestniczyło 20 uczniów naszej szkoły. Początkujący trenowali pod okiem instruktorów p. Pawła 

Wardy i p. Cezarego Jońskiego na tzw. ,,Oślej łączce " Pozostali, którzy potrafili jeździć na nartach pod 

okiem pani Edyty Sergiel zjeżdżali z wyższych stoków. Po szaleństwach na stoku przyszedł czas na ognisko i 

pieczone kiełbaski. Uczniowie byli zachwyceni i przyznali że chętnie tu wrócą i z niecierpliwością czekają na 

kolejny wyjazd. Cała wycieczka była ciekawą lekcja wychowania fizycznego, która miała na celu wdrożenie do 

aktywnego działania na rzecz własnego zdrowia. Tekst: Edyta Sergiel 

 

 

 

 

 



 15.02.2017 r. – Akcja Honorowego Oddawania Krwi  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16-24.02.2017 r. – Lekcja o Funduszach  
           Europejskich 

 
W dniach od 16 do 24 lutego 2017 roku w naszej szkole zostały 

przeprowadzone zajęcia w ramach programu „Lekcja o 

Funduszach Europejskich”. Wzięli w nich udział uczniowie klas 

drugich Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej. Zajęcia w ramach programu odbyły się na lekcjach 

z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, a poprowadził je 

Grzegorz Kornas przy współudziale Anny Marciniak i Przemysława Piskorskiego. 

Jest to już czwarta edycja programu zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju, które powierzyło zadanie 

realizacji akcji edukacyjnej Agencji Komunikacji Marketingowej Exacto Sp.z o.o. z Rzeszowa.  razem celem 

przedsięwzięcia była popularyzacja wśród młodzieży ponadgimnazjalnej idei przedsiębiorczości, a także 

możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich na rozwój własnego biznesu. 

Cel główny projektu to zapoznanie uczniów z tematyką przedsiębiorczości w kontekście wykorzystania 

Funduszy Europejskich przeznaczonych dla młodych ludzi oraz z możliwościami wsparcia rozwoju 

innowacyjnego biznesu (w szczególności Platformy startowe dla nowych pomysłów, współfinansowane 

z Programu Polska Wschodnia), a także zapoznanie uczniów z dobrymi praktykami i przykładami 

przedsiębiorczości młodych ludzi.  



Podczas 45 - minutowych zajęć młodzież dowiedziała się 

między innymi, w jaki sposób Fundusze Europejskie mogą 

pomóc im przekuć swoje pomysły w innowacyjny biznes.  

Nauczyciele prowadzili lekcje w oparciu o scenariusz oraz 

specjalnie przygotowany komiks.  

Na zakończenie każdych zajęć został przeprowadzony konkurs 

– uczniowie, którzy najszybciej rozwiązali zadania, otrzymali 

drobne upominki.  

 

 

W akcji edukacyjnej łącznie bierze udział 

313 szkół (114 liceów ogólnokształcących, 

149 szkół technicznych i 50 szkół 

zawodowych) z województw: lubelskiego, 

podkarpackiego, podlaskiego, 

świętokrzyskiego oraz warmińsko-

mazurskiego. W 500 lekcjach, 

prowadzonych przez 277 nauczycieli 

uczestniczy ponad 12400 uczniów. 

 
 



2.03.2017 r. – Wycieczka do Kozienic i Czarnolasu  
 

W dniu 2 marca 2017 roku uczniowie klas: I DT, II DT, I BT, II BT, III CT i IV ET pod opieką nauczycieli: 

pani Ewy Kłosowskiej, pani Anny Wesołowskiej, pana Przemysława Piskorskiego i pana Dariusza 

Piotrowskiego wzięli udział w wycieczce do Elektrowni Kozienice i Muzeum Jana Kochanowskiego w 

Czarnolesie. W Świerżach Górnych, po krótkim szkoleniu BHP -przeprowadzonym przez pracownika 

elektrowni- uczestnicy wycieczki zostali podzieleni na dwie grupy i w towarzystwie przewodników-odbyli 

około 2-godzinny spacer po terenie Elektrowni Kozienice –ENEA Wytwarzanie. W trakcie zwiedzania 

zakładu uczniowie poznali historię i obecną działalność elektrowni. Oglądali przepompownię, budynki bloków, 

ogromne składowisko węgla, nowoczesną instalację odsiarczania spalin i  

sterownię, która jest „mózgiem” elektrowni. Każdy mógł prześledzić proces wytwarzania energii 

elektrycznej.  

ENEA Wytwarzanie-Elektrownia Kozienice 

to druga co do wielkości elektrownia w 

Polsce (a pierwsza co do wielkości mocy  

zainstalowanej wśród elektrowni opalanych 

węglem kamiennym). Znajduje się w 

Świerżach Górnych koło Kozienic w 

województwie mazowieckim. Spółka 

zatrudnia ok. 2300 osób. 

 



W Czarnolesie natomiast młodzież w towarzystwie przewodnika muzealnego zwiedziła trzy wystawy: 

wystawę główną, która znajduje się w reprezentacyjnej, parterowej części dworku i nosi tytuł Jan 

Kochanowski –duch miejsca i klimat epoki, wystawę-Rzeczpospolita Babińska, która znajduje się w piwnicach 

dworku, a jej temat związany jest z aktywną działalnością poety w swoistego rodzaju stowarzyszeniu 

społeczno -literackim, które założone zostało 

w Babinie pod Lublinem i trzecią z wystaw-

Mały Wawel znajdującą się w kaplicy 

czarnoleskiej ( jest to impresja historyczna, 

mówiąca o pobycie Jana Kochanowskiego na 

dworze królewskim).  

Wokół zabytkowego kompleksu dworskiego 

rozciąga się XIX -wieczny park na terenie 

którego znajduje się miejsce, gdzie rosło 

słynne drzewo poezji czarnoleskiej i wystaje z ziemi duży, 

płaski kamień, który swym kształtem przypomina ławę, na 

której według przekazów miał siadywać poeta, dzięki czemu 

kamień ma cudowną moc, jeśli ktoś na nim usiądzie zostanie 

natchniony weną poetycką. Uczniowie również i te magiczne 

miejsca zobaczyli, a na kamieniu każdy z ochotą choć na 

chwilę usiadł. Tekst: Anna Wesołowska. 

 



3.03.2017 r. – IV Szkolny Konkurs Pięknego  

        Czytania  

 
3 marca 2017 roku odbył się IV Szkolny Konkurs Pięknego Czytania, którego najważniejszymi celami było:  

-kształtowanie czytelniczych zainteresowań młodzieży; 

-promowanie czytelnictwa; 

-doskonalenie umiejętności pięknego czytania; 

-rozwijanie twórczych talentów  

Jury w składzie: Anita Posim-Kryczka, Agnieszka 

Jaroń, Agnieszka Tomaszek-Beczek, Jarosław 

Lipski, Elżbieta Lipska wyłoniło zwycięzców: 

I miejsce i tytuł „Mistrz Pięknego Czytania” 

zdobyła Kinga Pawelec z kl. IV DT, 

 II miejsce - Damian Kaniewski - kl. III DT, 

III miejsce – Michał Warda.- kl. III CT.  

Kolejne lokaty: IV miejsce – Szymon Sadrzak - 

kl. I BT,  

V miejsce – Wojciech Sieraj - kl. III DT i Wojciech Jaworski - kl. I BT.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.03.2017 r. – Apel z okazji Międzynarodowego  

        Dnia Kobiet  

W tym dniu w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Kobiet. Uczniowie z klasy III DT pod 

czujnym okiem panów Przemysława Piskorskiego i Ireneusza Przybysza przygotowali występ artystyczny.  

W sposób hymorystyczny i z wielką odwagą 

zaprezentowali sylwetki różnych typów kobiet.        

Nie zabrakło też życzeń dla wszystkich Pań 

pracujących i uczących się w naszej placówce.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.03.2017 r. – XX Mistrzostwa Fryzjerstwa w  

         Lublinie 

W dniu 12 marca 2017 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym ul. 

Grottgera 2 w Lublinie, odbyły się XX  Mistrzostwa Fryzjerstwa 

Juniorów. 

W Mistrzostwach udział wzięła  uczennica 

z naszej szkoły Weronika Miazga. W 

kategorii „Fale” zaprezentowała tak 

wysoki poziom swoich umiejętności, że 

zajęła III miejsce. Nasza reprezentantka 

na co dzień uczęszcza do klasy III  

Zasadniczej Szkoły Zawodowej i uczy się 

zawodu pod okiem Pani Magdaleny Jancz  

właściciela Salonu Fryzjerskiego Bianco 

Nero w Rykach.  

Serdecznie gratulujemy i 

życzymy   dalszych sukcesów!!! 



21.03.2017 r. – Sportowy Dzień Wiosny  
 

21.03.2017 r. w naszej szkole odbył się sportowy Dzień Wiosny. Udział brały cztery klasy:  I AT, II DT, IV 

DT i IV ET,  które rywalizowały ze sobą w poszczególnych konkurencjach. Najlepszą klasą okazała się IV 

DT. Drużyna zwycięzców zmierzyła się także z Kadrą Nauczycielską w meczu "siatkówki". Drugie miejsce 

zajęła klasa IV ET, zaś trzecie II DT. Organizatorem Pierwszego Dnia Wiosny na sportowo był Samorząd 

Uczniowski. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.03.2017 r. – Promocja szkoły na Targach  

                        Edukacyjnych w ZSO Nr 2 w Rykach 
  

Na zorganizowanych w ZSO Nr 2 w Rykach Targach Edukacyjnych uczniowie  zachęcali kolegów z III klas 

gimnazjum do skorzystania z bogatej oferty edukacyjnej naszej szkoły. Przygotowane stoisko cieszyło się 

dużym zainteresowaniem zwiedzających. Miejmy nadzieję, że wielu z nich wybierze Zespół Szkół 

Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka jako miejsce kontynuowania dalszej nauki. 

 
  
 

  
 

 

 

 



24.03.2017 r. – XL Ogólnopolski Konkurs Wiedzy  

         Pożarniczej  
 

Eliminacje powiatowe XL edycji 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej "Młodzież zapobiega 

pożarom" były niezwykle udane dla 

reprezentantów naszej szkoły.  W 

kategorii szkół ponadgimnazjalnych 

I miejsce zajął Łukasz Filipek , a II 

miejsce także nasz uczeń 

Krzysztof Kapusta . Opiekunem 

konkursu był Pan Przemysław 

Piskorski.  

Gratulujemy!!! 

 

 



 



29.03.2017 r. – Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski 

 
29 marca 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  im. 

Stanisława Staszica w Parczewie odbył się po raz drugi 

Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski zorganizowany pod honorowym 

patronatem Starosty Parczewskiego pana Jerzego Maślucha. 

Tematem przewodnim tegorocznej rywalizacji były „Boginie 

Greckie”. 

Głównym celem konkursu było promowanie kształcenia 

zawodowego oraz promocja zawodu fryzjer.  

W rywalizacji wzięli udział uczniowie klas fryzjerskich z 

Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Krasnymstawie, Radzyniu 

Podlaskim, Lubartowie, Parczewie,  Lublinie, Garwolinie i Zespołu 

Szkół Zawodowych w Rykach . 

Zwyciężczynią konkursu została uczennica naszej szkoły z klasy 

III fsz Kasia Wójcik. Serdeczne gratulacje!!!  

 



3-7.04.2017 r. – VI Szkolne Dni Profilaktyki i  

Promocji Zdrowia 

  
Tegoroczne obchody Szkolnych Dni Profilakyki i Promocji Zdrowia odbyły się zgodnie z następującym 

harmonogramem :  

3.04.2017 

 

Koncert profilaktyczny „Nie Zmarnuj Swojego Życia” .          

Uczniowie wzięli udział w 

projekcie artystycznym 

objętym Patronatem 

Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty, który odbył się 

w miejscowym kinie  

„Renesans”. Koncert 

zaprezentował Zespół „ 

RYMcerze” w składzie: 

Łukasz Bęś (Bęsiu) i 

Jonatan Blank (Dj Yonas). 



 



04.04.2017 Szkolny Turniej Motoryzacyjny  

- eliminacje do etapu powiatowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

05.04.2017 r. - "Śmierć czai się na drodze" 

Prelekcja i prezentacja nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym przygotowana przez funkcjonariuszy KPP 

Ruchu Drogowego w Rykach, 

 

 

 

 

 

 

 



 

06.04.2017 r. 

1. Profilaktyka raka piersi – samobadanie.  

2. Choroby cywilizacji - Depresja . 

-spotkanie z przedstawicielką SANEPID-u SANEPiD  

- Spotkanie z brafitterką - p. Marika Grzelak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06.04.2017 r. 

# KOMÓRKOMANIA - Akcja informacyjno-edukacyjna, której finałem była rejestracja potencjalnych 

dawców szpiku i komórek macierzystych. Podczas akcji #KOMÓRKOMANIA w naszej szkole 

zarejestrowanych zostało 33 potencjalnych dawców komórek macierzystych, w tym: 18 naszych uczniów, 3 

pracowników i 12 osób z zewnątrz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W prasie lokalnej napisano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07.04.2017 r. 

 

1. Spotkanie z urzędnikiem PCZK , który przedstawił 

najważniejsze zadania i cele instytucji . 

 2. Prelekcja nt. przeciwdziałania  sektom wygłoszona 

przez Pana Andrzeja Wronkę, specjalistę ds. zagrożeń 

wiary i przeciwdziałania sektom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10-12.04.2017r        Wycieczka do Trójmiasta i  

                                Torunia 

Celem wycieczki było poznanie zabytków Gdańska, Gdyni, Sopotu i Torunia oraz integracja uczniów. W 

wyjeździe wzięli udział chętni uczniowie z naszej szkoły. Opiekunami na wycieczce byli: pani Anna 

Wesołowska, pani Agnieszka Jaroń, pan Piotr Kusal i pan Przemysław Piskorski. 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



4.2017r        Targi Fitness i Sportów Siłowych 

 

W dniu 21.04.2017 r. Panie: Agnieszka Tomaszek - Beczek i 

Edyta Sergiel zorganizowały  wyjazd na Targi Fitness i Sportów 

Siłowych GO ACTIWE SHOW w Nadarzynie koło Warszawy. W 

wycieczce uczestniczyło 41 uczniów naszej szkoły wraz z 

opiekunami. Celem wyjazdu była promocja ruchu i aktywnego 

stylu życia jako źródła zachowania zdrowia i formy. Podczas 

spotkania uczniowie aktywnie uczestniczyli  w lekcji pokazowej z 

mistrzynią świata w rzucie młotem Anitą Włodarczyk. Mieli też 

okazję spotkać się z Robertem Burneiką, znanym jako 

Hardkorowy Koksu – litewski kulturysta, mieszkający obecnie w 

Warszawie, współautor oraz jednocześnie bohater filmów 

zachęcających do trenowania kulturystyki. Uczniowie mogli 

zrobić zdjęcia i zdobyć autografy znanych gwiazd. Wyjazd był 

bardzo udany, młodzież zachwycona.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 



25.04.2017r        Dzień Otwarty dla gimnazjalistów 

 W dniu 25.04.2017 roku odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty dla gimnazjalistów. Młodzież miała 

możliwość zwiedzić naszą szkołę. Klubowicze Squadu Ryki zaprezentowali swoje umiejętności jazdy na 

rowerze. Na sali gimnastycznej odbył się maraton na trampolinach, w którym mieli możliwość wziąć udział 

wszyscy chętni. Wszyscy w nagrodę za udział otrzymali pączki i napoje.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25.04.2017r        VII Powiatowe Targi Pracy 

 

25 kwietnia br. odbyły się VII Powiatowe Targi Edukacji i Pracy. 

Gospodarzem tegorocznych targów było I Liceum Ogólnokształcące im. 

Marii Skłodowskiej – Curie w Rykach. Organizatorami przedsięwzięcia 

są: Starostwo Powiatowe w Rykach oraz Powiatowy Urząd Pracy w 

Rykach. 

W tegorocznych targach 

uczestniczyło ogółem 45 

wystawców, w tym: 8 szkół 

ponadgimnazjalnych, 2 

uczelnie, 28 pracodawców 

oraz fundacje, urzędy pracy 

oraz inspekcje.  

Nie zabrakło również 

reprezentantów Zespołu 

Szkół Zawodowych Nr 1 im. 

Władysława Korżyka. 



26.04.2017r        Akcja Honorowego Krwiodawstwa 

 

To już trzecia akcja w tym roku szkolnym.  

Uczniowie jak zawsze „stanęli na wysokości 

zadania” i zaprezentowali umiejętność 

bezinteresownego pomagania innym. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



27.04.2017r        Apel z okazji 226 rocznicy  

         uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

 

27 kwietnia 2017 r. na sali gimnastycznej odbył się apel w 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 

Maja przygotowany przez uczniów klasy II DT pod opieką p. Barbary Polak i Jarosława Lipskiego. 

Uroczystość przypomniała okoliczności uchwalenia pierwszej w Europie ustawy zasadniczej. Przy okazji 

spotkania na sali odbył się finał III Szkolnego 

Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Artyści 

zaśpiewali utwory z repertuaru Jana Pietrzaka, 

Andrzeja Rosiewicza oraz tradycyjne pieśni 

patriotyczne - Mazurek Dąbrowskiego oraz 

Pierwszą Brygadę. Komisja konkursowa przyznała 

miejsca: I - Adam Stoń z kl. III CT, II - Mateusz 

Jankowski z kl. I DT, III - Michał Warda z kl. III 

CT. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody 

rzeczowe.  



 

 

 

 

 

 

 



27.04.2017r        

sukces w wojewódzkich 

eliminacjach XL 

Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej 

 

27.04.2017 r.w Lublinie  Łukasz Filipek uczeń 

klasy IV ACT zajął I miejsce w eliminacjach 

wojewódzkich XL Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: "Młodzież 

Zapobiega Pożarom" w grupie uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych.  

Do konkursu Łukasza przygotowywał Pan 

Przemysław Piskorski. 

 



 



28.04.2017r        zakończenie roku szkolnego klas IV 

 oraz słuchaczy LO dla Dorosłych 

Pożegnaliśmy dzisiaj uczniów klas: IV acT (wych. Ewa Kłosowska), IV bT (wych. Ireneusz Przybysz), IV dT 

(wych. Angelika Kłos/Renata Dróbek), IV eT (wych. Anna Wesołowska) oraz słuchaczy VI semestru Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Najlepsi uczniowie oraz sportowcy z poszczególnych klas otrzymali 

nagrody książkowe. Szkołę z wyróżnieniem ukończyli 

dwaj uczniowie z klasy IV d Technikum 

Informatycznego: Marcin Kuźma -średnia ocen w 

klasie czwartej - 5,09 w cyklu kształcenia 4,83 oraz 

Patryk Rus - średnia ocen w klasie czwartej 5,0 i w 

cyklu kształcenia 5,0. Obaj uczniowie byli 

stypendystami Prezesa Rady Ministrów. Na 

wyróżnienie zasługują także uczniowie ze 100% 

frekwencją w roku szkolnym 2016/2017, tj.: Marcin 

Kuźma, Karol Pudło oraz Kinga Pawelec - 100% 

frekwencja w całym cyklu kształcenia.  



 

Pan Stanisław Gałęzowski wręczył najlepszym uczniom nagrody w konkursie "Najlepszy w 

zawodzie". Wzruszającą część artystyczną uroczystości przygotowała młodzież klas trzecich pod opieką 

swoich wychowawców. Przedstawiciele klas czwartych w ciepłych słowach pożegnali się ze społecznością 

szkolną, dyrekcją, nauczycielami. Były kwiaty, wspomnienie chwil spędzonych w szkole, łzy. Gratulujemy 

wszystkim ukończenia szkoły i trzymamy kciuki za powodzenie na maturze. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



31.05.2017r        happening antynikotynowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.06.2017r        wycieczka klas informatycznych na  

       targi „Edu Expo”. 

W dniu 1.06.2017 r. 43 uczniów klas informatycznych wzięło udział w targach „Good Game”, „Comic Con” i 

„Edu Expo” w Nadarzynie. Mieli oni okazję zaznajomić się z nowymi technologiami, jak również spróbować 

swoich sił w popularnych grach – zarówno tych najnowszych, jak i tych, które czasy świetności przeżywały w 

dobie pierwszych komputerów. 

Mnogość atrakcji była na tyle 

duża, że każdy znalazł coś dla 

siebie. Młodzież wróciła z pełna 

wrażeń i chęcią udziału w 

targach za rok. Wycieczkę 

zorganizowała pani Katarzyna 

Kępka, a pomoc w opiece 

zapewnili również pani Beata 

Kryczka, pan Przemysław 

Piskorski i pan v-ce dyrektor 

Grzegorz Kamiński. 



 

 

 

 

 

 



2.06.2017r        Szkolny Dzień Sportu 

W dniu 2.06.2017 roku w naszej szkole nauczyciele wychowania fizycznego wspólnie z Samorządem 

Szkolnym zorganizowali Dzień Sportu. Uczniowie brali udział w różnych konkurencjach sportowych: - 

wyciskanie sztangi leżąc na ławeczce (dziewczęta i chłopcy), skoki na skakance, hula-hop, maraton na 

trampolinach, rzuty monetą do wiadra z wodą, strzały na bramkę, mecz piłki nożnej nauczyciele-uczniowie. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie nagrody: batony, czekolady, napoje itp. Dzień był udany i dobrze 

wykorzystany. Młodzież była bardzo zadowolona. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.06.2017r        Z wizytą u przedszkolaków 

W piątek 9 czerwca br. uczniowie z „Mechanika” odwiedzili Samorządowe Przedszkole Nr 2 w 

Rykach. Krzysztof  Kapusta, Paweł Stachnio i Tomasz Pastuszka z klasy II BT pod okiem nauczycielki 

edukacji dla bezpieczeństwa Anny Marciniak poprowadzili zajęcia z pierwszej pomocy. Dzieci nauczyły się 

udzielać pomocy przy zakrztuszeniu, poznały sposoby wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej 

oraz dowiedziały się jak pomóc 

nieprzytomnemu. To nie pierwszy raz 

kiedy młodzież z „Korżyka” angażuje się 

w nauczanie najmłodszych. W grudniu 

2016 r.  takie zajęcia zorganizowali dla 

przedszkolaków z Przedszkola Nr 5, 2 

czerwca dla dzieci uczących się 

w przedszkolu Nr 1. Dzieci wykazały się 

znajomością numerów ratunkowych, 

chętnie angażowały się w ćwiczenia 

przygotowane przez prowadzących. Dla 

„instruktorów” prowadzenie takich zajęć 

jest przyjemnością, dzielenie się wiedzą 



z tak zainteresowanymi słuchaczami daje dużo satysfakcji. W dziedzinie pierwszej pomocy mamy się czym 

pochwalić, od wielu lat podczas turniejów motoryzacyjnych, gdzie jest sprawdzana pierwsza pomoc 

otrzymujemy najwyższe noty, w  maju nasi uczniowie zajęli 2 miejsce w konkursie sprawdzającym 

znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy zorganizowanym w ZSZ nr 2 w Dęblinie. Planujemy w 

przyszłym roku szkolnym zacieśnić współpracę z przedszkolami. Jednocześnie jesteśmy zainteresowani 

współpracą z innymi instytucjami w wyżej opisywanym zakresie.  

Tekst: opiekun uczniów - Anna Marciniak 



2.06.2017r        „Startup na 5-kę”. 

Uczniowie klasy II bT: Krzysztof Kapusta, Tomasz Pastuszka i Paweł Stachnio pod opieką nauczyciela 

Grzegorza Kornasa reprezentowali województwo lubelskie zajmując trzecią lokatę w finale konkursu 

„Startup na 5-tkę”. Projekt „Z dna beczki reaktywacja - Bednarstwo: tradycja i nowoczesność” okazał się 

najlepszy w województwie i dzięki temu mógł brać udział w finale, który odbył się 20 czerwca w Lubelskim 

Parku Naukowo-Technologicznym. Do konkursu „Startup na 5-tkę” zgłosiło się 27 drużyn z wszystkich 

województw Polski Wschodniej. Stanowił on podsumowanie tegorocznej edycji „Lekcji o Funduszach 

Europejskich. Przedsiębiorczość” 

zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju 

w ponad 300 szkołach ponadgimnazjalnych 

Polski Wschodniej. Zadanie konkursowe 

polegało na opracowaniu przez uczniów 

pomysłu na innowacyjny biznes (Startup). 

Pomysł musiał być przygotowany przez grupę 

uczniów, pod nadzorem nauczyciela (grupa 

mogła liczyć do 3 uczniów). Finał konkursu 

„Startup na 5-tkę”, który wyłonił laureata 

obejmował prezentacje pomysłów na 

innowacyjny biznes przez uczniów każdej ze 

szkół. Prezentacja została podzielona na dwie 

części: I: przedstawienie pomysłu przez 



grupę –10 minut, II: pytania komisji –5 minut. Każda grupa finałowa przygotowywała własną prezentację 

multimedialną. Podczas tego etapu konkursu zespoły zaprezentowały swoje pomysły przed gronem 

profesjonalistów współpracujących na co dzień ze start-up’ami wspieranymi przez Program Operacyjny 

Polska Wschodnia. Nagrody finalistom wręczył Adam Hamryszczak - wiceminister rozwoju, który odpowiada 

za sprawy Polski Wschodniej. – Niewątpliwie największą wartością konkursu „Startup na 5-tkę” była 

możliwość współpracy pomiędzy uczniami. Jej efekty przerosły nasze oczekiwania: finałowe propozycje i 

prezentacje uczniów nie odbiegały od pomysłów, które ocenialiśmy w regularnych naborach w Programie 

Polska Wschodnia – powiedział wiceminister. – Doceniam fakt, że finaliści byli tak dobrze przygotowani i nie 

bali się zmierzyć z oceną ekspertów. Parę konkursowych pomysłów ma realną szansę na kontynuację 

współpracy z Platformą Connect. 

Uczestnicy mieli także szansę zwiedzić Lubelski 

Park Naukowo-Technologiczny – siedzibę 

Platformy Connect a także spotkać działających w 

niej startupowców. Z bezpośredniej rozmowy 

uczniowie mogli dowiedzieć się, jakie wyzwania 

stoją przed młodymi przedsiębiorcami i jakie 

instrumenty finansowane z funduszy europejskich 

można wykorzystać na drodze do własnego 

biznesu. Było to bezcenne doświadczenie dla 

przyszłych biznesmanów .  

Tekst: Grzegorz Kornas 



23.06.2017r        Uroczystość zakończenia roku 

 szkolnego 2016/2017 

Minęło 10 długich miesięcy i nadszedł upragniony (nie tylko przez uczniów) ostatni dzień roku szkolnego. Ze 

względu na niezbyt przyjemną pogodę zgromadziliśmy się na sali gimnastycznej.  Na początku kilka ciepłych 

słów skierował do uczniów i nauczycieli dyrektor szkoły – Marek Ochap. W swoim przemówieniu podziękował 

wszystkim za ciężką pracę, podsumował miniony rok i poinformował o zmianach kadrowych. Na zasłużoną 

emeryturę odeszło dwóch nauczycieli praktycznej nauki zawodu, Panowie: Mieczysław Piechota i Wojciech 

Cieloch. Następnie głos zabrali przedstawiciele 

organu prowadzącego i rady rodziców. Wszyscy 

życzyli uczniom spokojnego i bezpiecznego 

wypoczynku.  

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie 

nagród za bardzo dobre wyniki w nauce, za 

zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, za 

osiągnięcia sportowe oraz współzawodnictwo 

zawodowe. 

 

 



W kończącym się roku szkolnym najwyższe wyniki w nauce osiągnęli:  

Furtak Daniel śr. 5,11 (I AT) 

Stachnio Paweł śr. 5,07 (II BT)  

Kryczka Karolina śr. 4,80 (III DT) 

Kurant Kacper śr. 4,63 (IDT) 

Sieraj Wojciech śr. 4,40 (III DT) 

Chlebowska Karolina śr. 4,38 (II DT) 

Warda Michał śr. 4,36 (III CT) 

Nakonieczny Tomasz śr. 4,29 (III CT) 

Jakubaszek Paweł śr. 4,26 (IDT) 

Niski Kewin śr. 4,25 (I sfz) 

Olek Wojciech śr. 4,21 (I AT) 

Cichecki Konrad śr. 4,21 (IDT) 

Gawda Kamil śr. 4,20 (II ACT) 

Leszek  Dawid śr. 4,20 (III ABT) 

Pawłowski Kamil śr. 4,20 (III DT) 

Kaniewski Damian śr. 4,20 (III DT) 

Jaroniec Daria śr. 4,20 (III  fsz) 

Padarz Cezary śr. 4,19 (II DT) 

Pastuszka Tomasz śr. 4,18 (II BT) 

Lech Hubert śr. 4,16 (IAT) 

Żukowska Klaudia śr. 4,13 (I fsz) 

Kapusta Krzysztof śr. 4,13 (II BT) 

Brejna Bogusław śr. 4,11 (I DT) 

Wachnik Przemysław 4,10  (III fsz) 

Cuch Katarzyna śr. 4,06 (I fsz) 

Jaroń Jakub śr. 4,06 (II DT) 

Członka Krzysztof śr. 4,06 (III ABT) 

Ciepielewski Kamil śr. 4,05 (IAT) 

Cieśla Mateusz śr. 4,05 (IDT) 

Łukasiak Szymon śr. 4,00 (I BT) 

Drózd Mateusz śr. 4,00 (II DT) 

Miazga Weronika śr. 4,00 (III fsz) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Do zobaczenia za dwa miesiące !!!  

 


