
Rok szkolny 2018/2019 

KRONIKA 

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 

im. Władysława Korżyka 

w Rykach 



3 września 2018 r.  

     Nowy rok szkolny 2018/2019 rozpoczął dyrektor 
szkoły Marek Ochap w towarzystwie  
starosty Powiatu Ryckiego Stanisława Jagiełło, 
wicedyrektora Grzegorza Kamińskiego  
oraz kierownika pracowni zajęć kształcenia 
praktycznego Stanisława Gałęzowskiego. 
     Społeczność naszej szkoły odśpiewała hymn 
państwowy a delegacja młodzieży złożyła kwiaty pod 
pomnikiem patrona, założyciela i pierwszego 
dyrektora placówki Władysława Korżyka. 
Pan starosta i dyrektor życzyli uczniom wielu 
sukcesów w nowym roku szkolnym  
a pierwszoklasistom szybkiego zaklimatyzowania się 
 w nowej wymarzonej szkole. 
      Po zakończeniu części oficjalnej wychowawcy klas 
spotkali się ze swoimi podopiecznymi po raz pierwszy 
po wakacjach. 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 





7 i 8 września 2018 r.  KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW 

 

 Nowy rok szkolny ruszył pełną parą. Uczniowie potrzebują podręczników  

 

 KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW 
 

      Nowy rok szkolny ruszył pełną parą. Uczniowie potrzebują więc podręczników. 
Wspaniałą okazją do nabycia w dobrej cenie książek od starszych kolegów jest 
organizowany co roku kiermasz.  
Akcja ta cieszy się zawsze olbrzymią popularnością wśród naszych uczniów 
 a książki są bardziej wykorzystane służąc kolejny rok i pomagając w zdobywaniu 
wiedzy. 

6 i 7  września 2018 r.  





         Uczniowie naszej szkoły zwiedzali wystawę "DROGA DO WOLNOŚCI", która gościła w Starostwie Powiatowym 
w Rykach. Jest ona elementem projektu edukacyjnego "Dla Niepodległej" i jest prezentowana w różnych miastach 
naszego kraju. 
 Wystawie towarzyszyła prelekcja pana Wojciecha Niedziółki, dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rykach, 
dotycząca odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież zapoznała się również z mini ekspozycją przygotowaną 
przez Powiatową Bibliotekę Publiczną, zawierającą ciekawe pozycje książkowe dotyczące historii Polski. 
Wystawę zwiedzali: 
10 IX 2018 - kl. I ACT - pod opieką pani Barbary Polak i pani Anny Wesołowskiej, 
12 IX 2018 - kl. III DT - pod opieką Jarosława Lipskiego, 
12 IX 2018 - kl. IV DT - pod opieką Edyty Sergiel i Elżbiety Lipskiej. 

10 – 12  września 2018 r.  



       Wolontariusze zorganizowali w ryckiej „Harcówce” integracyjno- szkoleniowe ognisko.  
Uczniowie klas pierwszych, którzy wstąpili do szkolnego wolontariatu poznali idee, zasady i etos tej wspólnoty 
oraz swoich starszych kolegów i koleżanki, którzy posługiwali potrzebującym już w ubiegłych latach.  
Nie był to wykład, ale raczej zabawa przy pieczeniu kiełbasek i muzyce.  
Radośni i pełni zapału do charytatywnej pracy wrócili do swoich domów.  
Opiekunami młodzieży byli: Jadwiga Jońska i Cezary Joński. 

19 września 2018 r.  



    Uczniowie klas III AT i III BT z wychowawcami: 
 Jadwigą Mościcką- Wróbel i Jolantą Kozłowską oraz 
nauczycielami  Ewą Kłosowską i Anną Wesołowską 
wybrali się do stolicy, aby wspólnie z przewodnikiem 
szukać XIX- wiecznej Warszawy, którą sfotografował 
Bolesław Prus na kartach „Lalki”.  
Spacer śladami Prusa i zwiedzanie zabytków Warszawy 
to wspaniały sposób na spędzenie czasu, integrację 
uczniów oraz oryginalny i ciekawy pomysł na 
pogłębienie wiadomości z zakresu jednej z 
najważniejszych lektur szkolnych. 

25 września 2018 r.  



APEL Z OKAZJI 79 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 

27 września 2018 r.  



Tego dnia w Starostwie Powiatowym w Rykach odbył się etap 
powiatowy VI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu 
Psychicznym. Głównym celem olimpiady jest poszerzenie wiedzy 
 i wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, a także 
poszerzenie wiedzy o konieczności wzmacniania pozytywnego 
potencjału zdrowotnego w zakresie zdrowia psychicznego. 
Olimpiada składa się z trzech etapów, tj.: 
 szkolnego, powiatowego i finału regionalnego, którego 
organizatorem w bieżącym roku jest Powiat Włodawski.  
W etapie powiatowym udział wzięło 19 uczniów z siedmiu 
placówek ponadgimnazjalnych z Powiatu Ryckiego.  
Laureatem etapu powiatowego olimpiady, został 
Daniel Furtak z klasy III AT .  
Nagrody dla zwycięzców ufundowane zostały przez Powiat Rycki. 
Finał olimpiady odbędzie się już 10 października 2018 roku we 
Włodawie, gdzie łącznie 15 najlepszych uczniów z pięciu 
powiatów województwa lubelskiego przystąpi do finałowej 
rozgrywki.  

Gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów.  

28 września 2018 r.  



DZIEŃ  
CHŁOPAKA 
 W 
INTERNACIE 

1 października 2018 r.  



 1 października br. w ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie 
ryckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odbyło się przekazanie 
czterech samochodów osobowych marki Toyota Yaris dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława 
Korżyka w Rykach.  
Samochody, które dostarczyła do Szkoły firma SACAR Sp. J. ze Stalowej Woli kosztowały łącznie 182.693,00 zł 
brutto. Trzy samochody będą służyły jako pomoce dydaktyczne używane w procesie nauczania i podczas 
egzaminów zawodowych. Czwarty będzie wykorzystywany na potrzeby szkolenia praktycznego w ramach nauki 
jazdy prowadzonej w Naszej Szkole. Po wielu latach przerwy wracamy do tradycji prowadzenia nauki jazdy w 
Szkole. 
Ponadto tego samego dnia została dostarczona przez firmę GOMAR z Niwy Babickiej przyczepa rolnicza typu 
tandem, która będzie służyła do praktycznej nauki jazdy ciągnikiem. Wszystko to dzieje się za sprawą funduszy 
unijnych. Zakupione samochody oraz przyczepę udało się pozyskać dzięki staraniom i zaangażowaniu dyrekcji, 
nauczycieli oraz samorządu powiatowego. 
Czekamy na kolejne dostawy nowoczesnego sprzętu. 

1 października 2018 r.  





      Pierwsza w tym roku szkolnym akcja honorowego 
krwiodawstwa odbyła się na terenie naszej szkoły z inicjatywy 
Pana Przemysława Piskorskiego (opiekuna szkolnego koła PCK)  
i wicedyrektora Grzegorza Kamińskiego. 
       W ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
 i Krwiolecznictwa w Warszawie krew oddali chętni uczniowie 
i absolwenci.  

DZIĘKUJEMY ZA TEN BEZCENNY DAR. 

3 października 2018 r.  



       W trakcie apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. 
Przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczystą 
przysięgę na sztandar naszej szkoły.  
Następnie uczniowie klas 4 bT ,3 aT i 2 aT umilili nam 
czas swoim przedstawieniem z okazji Dnia Nauczyciela. 
       Po części artystycznej przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego złożyli na ręce naszych wspaniałych 
dyrektorów życzenia dla wszystkich nauczycieli oraz 
wręczyli wszystkim obecnym nauczycielom, 
pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom 
kwiaty. 

11 października 2018 r.  





W Internacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Gen. F. Kleeberga w Dęblinie odbył się finał Pierwszego 
Międzyinternackiego Turnieju Szachowego „INTERSZACHY 2018”. 
W rozgrywkach wzięli udział podopieczni z kilku placówek.  
Nasz internat reprezentowali Illia Serheiev i Hleb Shershneu pod opieką Pani Marii Mazurek.  
W rezultacie zaciętej walki chłopcy zajęli czwarte miejsce i otrzymali dyplomy oraz słodkie upominki. 

16 października 2018 r.  



Uczniowie klasy  I dT oraz chętni uczniowie z klas I eT, II dT i III 
fsbZ  uczestniczyli w wycieczce do Warszawy.  
    Głównym punktem programu wycieczki była 2 godzinna lekcja WF na 
trampolinach w Hangarze 646 pod opieką profesjonalnych instruktorów. 
    W programie wycieczki znalazła się także wizyta w CinemaCity 
Promenada - film pt.: "7 uczuć" oraz posiłek w McDonald's.  
    Pomimo ogromnego zmęczenia po ćwiczeniach w Parku Trampolin 
dobry humor oraz radosna atmosfera pozwoliły wszystkim uczestnikom  
w pełni cieszyć się wyjazdem. 

17 października 2018 r.  



                              Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami Anną Wesołowską,  
Januszem Chudowolskim i Danielem Kanią na zaproszenie Fundacji Digital Space 
wzięli udział w Warsztatach Światłowodowych zorganizowanych przez operatora 
telekomunikacyjnego Telkom System Sp. z o.o., właściciela marki Feromedia.   
  Uczniowie zapoznali się z wiedzą teoretyczną oraz wzięli udział w laboratoryjnym 
montażu sieci światłowodowej.  
Podczas warsztatów zwiedziliśmy także studio nagrań filmowych telewizji Magnes 
TV zapoznaliśmy się z wyposażeniem studia oraz wzięliśmy udział w warsztatach 
dotyczących nagrywania materiałów studyjnych. 

17 października 2018 r.  



 Chętni z klasy II AT oraz II DT uczestniczyli w wycieczce, której celem było 
zwiedzanie  położonego nad Wisłą Sandomierza.  
Opiekę nad młodzieżą sprawowali: p. Ewa Kłosowska, p. Anna Wesołowska  oraz 
p. Janusz Chudowolski. 
 Miasto jest niezwykle malowniczo położone na siedmiu nadwiślańskich 
wzgórzach, co sprawia, że bywa nazywane czasem małym Rzymem, choć 
zdecydowanie mocniej przyległ do niego przydomek królewskiego miasta, 
gdyż  bywali tutaj w przeszłości polscy królowie i książęta.  
Największą siłą Sandomierza są liczne zabytki dlatego w czasie kilkugodzinnego 
spaceru uczniowie  w towarzystwie przewodnika miejskiego mieli okazję 
zobaczyć m.in.: Rynek wraz z renesansowym ratuszem, zamek, Ucho Igielne, 
Bramę Opatowską z XIV w., Podziemną Trasę Turystyczną, Bazylikę Katedralną, 
kościół św. Jakuba z XIII w. Mimo dość kapryśnej pogody dobry humor oraz 
radosna atmosfera uczestnikom sprzyjała. 

23 października 2018 r.  





W tych dniach Szkolne Koło Modelarskie pod opieką Daniela Kani i 
Janusza Chudowolskiego wzięło udział w I Ogólnopolskim Mityngu 
Modelarskim w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.  
Na Mityng przygotowano dioramę lotniczą 
zatytułowaną:  „Maskowanie PZL P-7A na lotnisku polowym.”  
Nasza diorama uzyskała wyróżnienie w kategorii dioramy lotnicze.  

27 i 28 października 2018 r.  



Koło Modelarskie ZSZ Nr 1 w Rykach którego opiekunami są  
Pan Janusz Chudowolski i Pan Daniel Kania wzięło udział w 
Wystawie historycznej - Militaria XX wieku która odbyła się  
w Lublinie. 
      Wystawa prezentowała modele pojazdów militarnych z całej 
Polski, repliki samolotów, pokazy broni i sprzętu wojskowego, 
pamiątki i eksponaty lotnicze.  
Nasze Koło Modelarskie wystawiło 10 Kartonowych modeli 
Samolotów dwudziestolecia międzywojennego które 
przedstawione są na prezentowanych zdjęciach. 

28 - 29 października 2018 r.  



 Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 brali udział w wycieczce przyrodniczo - 
krajoznawczej do Kozienic i Kozienickiego Parku Krajobrazowego, w ramach 
realizacji projektu edukacyjnego z zakresu ekologii organizowanego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie.  W programie wycieczki było 
zwiedzanie: Elektrowni Kozienice w tym nowego bloku energetycznego o mocy 
1000MG. W ośrodku Edukacji Kozienickiego  Parku Krajobrazowego w 
Augustowie odbył się wykład nt. „Odnawialne źródła energii”  Przy sprzyjającej 
pogodzie, zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie wraz z opiekunami: 
panem Markiem Ochapem, Grzegorzem Kamińskim, Agnieszką Tomaszek – Beczek 
 i Barbarą Okleją wrócili do Ryk. 

5 listopada 2018 r.  



Wszyscy z „Mechanika”, którzy chcieli pierwsze dni listopada - w tym roku - 
wyjątkowo ciepłe i słoneczne, spędzić aktywnie, na świeżym powietrzu, wybrali 
się na wycieczkę do Krakowa i Zakopanego.  
Wyjazd odbył się w dn. 5-7 listopada, a wśród tych, którzy kochają góry i 
aktywny wypoczynek znaleźli się uczniowie takich klas, jak: I ACT, I ET, II AT, II BT, 
II DT i III DT. Młodzieży towarzyszyli nauczyciele: Ewa Kłosowska, Ania 
Wesołowska i Jarek Lipski.  
W ciągu trzech dni wszyscy skąpani w słońcu podziwiali Stare Miasto w Krakowie, 
wdychali świeże powietrze w Tatrach wędrując nad Morskie Oko i do Doliny 
Strążyskiej, relaksowali się podczas kąpieli w basenach TERMY BUKOVINA.  
Okazji do maszerowania nie brakowało, ale niektórzy mimo wszystko - 
wyjeżdżając z Zakopanego- odczuwali pewien niedosyt, gdyż chcieliby zdobyć 
Giewont. Niestety czasu już zabrakło... Tego typu komentarze jednak cieszą, bo 
pokazują, że miłość do gór rodzi często się właśnie w górach i obcowanie z nimi 
sprawia, że człowiek nigdy nie ma dość i marzy o kolejnych wędrówkach.  

5 – 7 listopada 2018 r.  



 W dniu 7 listopada 2018 roku  
w naszej szkole odbyła się 
OLIMPIADA WIEDZY 
ARCHIMEDES. PLUS – 
MATEMATYKA.  
W konkursie wzięło udział 20 
uczniów z klas: I acT, I dT, I eT, II dT, 
III aT, III bT, IV acT, IV bT oraz IV dT. 
Do zawodów uczestników 
przygotowały panie: 
Agnieszka Bilicz, Ewa Kłosowska 
 i Jadwiga Mościcka–Wróbel.  

7 listopada 2018 r.  



        Dnia 13 listopada w sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia w setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.  
      Niepodległość a co za tym idzie życie w wolności w suwerennym kraju jest 
wartością nie do przecenienia. Jesteśmy wdzięczni naszym przodkom za trwanie przy 
języku, kulturze i tradycji polskiej i za lata walki o niepodległą.  
Tę wdzięczność wyrazili w słowach uczniowie klasy II AT, którzy wystąpili na 
uroczystym apelu. Opowiadali wierszem i prozą o najważniejszych wydarzeniach 
w historii państwa polskiego. Zaśpiewali pieśni patriotyczne przy akompaniamencie 
Szymona Sowy z klasy I DT oraz pomocy wokalnej Szymona Sadrzaka z III BT.  
Nad całością występu czuwali nauczyciele: pani Ewa Kłosowska i pan Jarosław Lipski. 

13 listopada 2018 r.  



            Świętując 100-lecie niepodległości państwa polskiego uczniowie ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka  
w Rykach wzięli udział w konkursie historycznym na temat dziejów Polski. Etapy klasowe konkursu wyłoniły 
po 3 najlepszych uczniów z każdego oddziału. 
Etap szkolny odbył się po uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości.  
Organizatorzy przygotowali 100 pytań, które pozwoliły wyłonić zwycięzców. W rezultacie dość wyrównanej 
rywalizacji i przy dopingu kolegów z widowni laureatami zostały następujące klasy: 
I miejsce klasa IV ACT w składzie: Tomasz Kępka, Kacper Warowny 
II miejsce klasa III ACT w składzie: Dawid Sochacki, Wojciech Olek, Piotr Filipek 
III miejsce klasa II BT w składzie: Daniel Szymański, Wojciech Małecki, Wiktor Nowaczyk, Karol Radko 
Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez p. Jarosława Lipskiego i p. Barbarę Polak. 

13 listopada 2018 r.  



Cezary Jeżewski, uczeń kl. IV DT zdobył wyróżnienie 
w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym "Grzyby 
- skarby natury"- II edycja, organizowanym przez 
Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną  
w Lublinie.   
Gratulujemy!!!  
Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie 
nagród odbyło się 15 listopada 2018 r. w Lubelskim 
Urzędzie Wojewódzkim. 

15 listopada 2018 r.  





16 listopada 2018 roku, odbyła się wycieczka na targi motoryzacyjne do 
Nadarzyna . 
 „Warsaw motor show 2018” - pod taką nazwą odbywały się targi i cieszyły 
się tak wielkim zainteresowaniem w naszej szkole że, w tym roku 
pojechaliśmy dwoma autokarami.  
W programie mieliśmy kilku godzinne chodzenie po halach wypełnionych 
samochodami oraz sprzętem motoryzacyjnym, a następnie wróciliśmy do 
domu. Mieliśmy więc mnóstwo czasu aby pooglądać i nacieszyć oczy 
luksusowymi samochodami, nowymi technologiami stosowanymi w 
przemyśle motoryzacyjnym, a było tego sporo. 
 Niektórym udało się przejechać samochodami elektrycznymi , pograć w gry 
na symulatorach , usiąść za kierownicą „super samochodów”, a nawet 
porozmawiać i zrobić sobie zdjęcie ze sławnymi ludźmi. 

16 listopada 2018 r.  





W tym dniu w internacie naszej szkoły zgodnie z wieloletnią 
tradycją odbyło się „Pasowanie na wychowanka internatu”. 
W sali konferencyjnej zgromadzili się przedstawiciele grona 
pedagogicznego oraz starsi i młodsi wychowankowie.  
Uroczystość przygotowaną pod kierunkiem pań Ewy Jeżewskiej 
 i Marii Mazurek poprowadzili przedstawiciele Młodzieżowej 
Rady Internatu: Kateryna Storozhenko i Michał Chwalisz.  
Wszyscy nowi choć już nieco zadomowieni wychowankowie 
złożyli uroczystą przysięgę i zostali mianowani na pełnoprawnych 
członków naszej placówki przez Pana Kierownika Stanisława 
Gałęzowskiego. 
W programie imprezy znalazły się testy sprawdzające wiedzę 
pierwszoklasistów oraz konkursy i zabawy zręcznościowe. Po raz 
kolejny chłopcy mogli rywalizować ze sobą w „Konkursie o tytuł 
strongmana internatu”.  
Ponadto odbyło się wręczenie upominków i dyplomów 
wychowankom, którzy wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie 
Fotograficznym pod hasłem „Popatrz to Polska” poświęconym 
tematyce niepodległości.  
Na zakończenie każdy nowy wychowanek otrzymał symboliczny 
upominek na pamiątkę tegorocznego pasowania. 

29 listopada 2018 r.  





Szkolne koło modelarskie pod opieką p. Janusza Chudowolskiego 
 i p. Daniela Kani wzięło udział  w VIII Edycji Wystawy modelarskiej 
 która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w miejscowości Wysokie.  
Nasi uczniowie zaprezentowali modele w kategorii Modele Kartonowe.  
Trójka uczniów: Patrycja Kęczkowska, Szymon Sowa oraz Jakub Jagiełło 
otrzymała dyplomy oraz nagrody pamiątkowe.  
Nasze koło modelarskie otrzymało także wyróżnienie od Pana Jacka 
Romanka przedstawiciela Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 
„Wrzesień 39”.  
W mitingu modelarskim zostało zaprezentowanych ponad 300 modeli. 
 Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i liczymy na dalszą współpracę. 

2 grudnia 2018 r.  





    W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach 
odbył się XIV Powiatowy konkurs wiedzy o AIDS.  
Organizatorami konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Rykach, 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rykach oraz Zespół 
Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. 
Celem konkursu było: podnoszenie poziomu wiedzy na temat HIV/AiDS, 
kształtowanie postaw prozdrowotnych, kształtowanie postaw tolerancji 
wobec zakażonych i chorych, rozwijanie umiejętności korzystania  
z różnych źródeł informacji.  
W konkursie udział wzięło 7 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu 
ryckiego.  
Uczniowie „Mechanika” uplasowali się wśród najlepszych: 
 Szymon Sowa I DT – miejsce III,  
Łukasz Łukasiak I DT– miejsce V. 
Wiśniewski Paweł I ACT – VIII miejsce 

Gratulacje!  
Do konkursu uczniów przygotowała Barbara Okleja – nauczyciel biologii 

5 grudnia 2018 r.  





6 grudnia 2018 r.  





Uczeń klasy 4BT - Paweł Stachnio otrzymał 
stypendium w ramach programu 
stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 
2016-2019” realizowanego przez 
Województwo Lubelskie 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. 
        Wręczenie stypendiów i listów 
gratulacyjnych odbywało się  
11 grudnia 2018 roku w Sali Operowej 
Centrum Spotkania Kultur przy Placu 
Teatralnym 1 w Lublinie.  
DYPLOM UZNANIA dla Dyrekcji i Grona 
Pedagogicznego ZSZ Nr1 im. Władysława 
Korżyka w Rykach od Marszałka 
Województwa Lubelskiego (Jarosław 
Stawiarski) odebrał Przedstawiciel szkoły, 
opiekun dydaktyczny ucznia Piotr Jacek Kusal 

11 grudnia 2018 r.  

http://www.mechanikryki.pl/dokumenty_2018-19/Pawel_Stachnio_4bt.jpg
http://www.mechanikryki.pl/dokumenty_2018-19/Pawel_Stachnio_4bt.jpg
http://www.mechanikryki.pl/dokumenty_2018-19/dyplom_Stachnio.pdf


W tym dniu odbyło się w naszej szkole spotkanie autorskie  
z Luizą Borkowską - Ziółkowską  
pod hasłem "Od patriotyzmu do surrealizmu".  
Pani Luiza, z wykształcenia biolog, jest pisarką, poetką, recenzentką literacką 
 i kompozytorką. Zadebiutowała w 2007 roku opowiadaniem grozy „Jamais 
vu – ziarna jutra”, które weszło w skład antologii „Zarżnięta kura. Opowieści 
niesamowite”.  
Do jej dorobku należą: thriller psychologiczny „W niewoli strachu”, tomik 
poezji „Sen nocy niepewnej” oraz utwór dla dzieci „Proszę, przepraszam, 
dziękuję. Małe wielkie słowa.” W przygotowaniu jest książka dla małych  
i dużych czytelników pt. „Skąd się wziąłem w brzuszku?”. 
Luiza Borkowska-Ziółkowska opowiadała o swojej twórczości, cytowała 
fragmenty utworów i zachęcała młodzież do czytania i rozwijania 
zainteresowań.  
Spotkanie przebiegło w bardzo milej atmosferze, młodzież podziękowała 
autorce gromkimi brawami i bukietem wiosennych kwiatów.  
Na zakończenie Pani Luiza złożyła autograf w książce ofiarowanej 
czytelnikom biblioteki. W spotkaniu, przygotowanym przez Elżbietę Lipską  
i Agnieszkę Tomaszek-Beczek, uczestniczyli uczniowie z klas II DT, III DT 
 oraz II AT. 

14 grudnia 2018 r.  





Na tegoroczną kolację wigilijną przybyła cała społeczność internatu.  
Wieczór minął w świątecznej i podniosłej atmosferze. 
 Wychowankowie, opiekunowie i zaproszeni goście wysłuchali występu 
młodzieży, wzięli udział w kolędowaniu oraz w imię polskiej tradycji podzielili 
się opłatkiem.  
W atmosferę świąt Bożego Narodzenia wprowadził wszystkich ksiądz Piotr 
Hawryluk, który odczytał fragment Pisma Świętego i zaintonował kolędę.  
Wieczerzę uświetniły tradycyjne postne potrawy przygotowane pod czujnym 
okiem pań kucharek. 

19 grudnia 2018 r.  





        W tym dniu odbyło się „Spotkanie Opłatkowe”  dla całej społeczności 
szkolnej. Po wniesieniu Betlejemskiego Światła Pokoju i wspólnym 
odśpiewaniu kolędy „Wśród nocnej ciszy”  dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 
tradycyjnie przełamali się opłatkiem składając sobie nawzajem świąteczno - 
noworoczne życzenia. 
    Następnie obejrzeliśmy inscenizację pod tytułem „Dwa Adwenty”.  
Jeden Adwent to oczekiwanie całego świata na przyjście naszego Zbawiciela 
na końcu czasów. Drugi zaś to coroczne oczekiwanie i przygotowanie do Świąt 
Bożego Narodzenia.  
        Program przygotowali uczniowie klasy II d Technikum Informatycznego 
 a kolędy śpiewali Szymon Sadrzak – IIIb T, Weronika Król – I e T, Natalka Kursa, 
Iza Wieczorek, Julka Buczek i Klaudia Bakoń z klasy I f/z.  
Nad całością czuwała Pani Jadwiga Jońska. 

20 grudnia 2018 r.  





Szkolny konkurs "Zapuść wąsy dla jaj"  
       Ideą akcji #movember jest propagowanie badań profilaktycznych u mężczyzn 
w celu wczesnego wykrycia nowotworów lub sprawdzenie ogólnego stanu 
zdrowia. Zapuść wąsy, brodę lub to i to, zwróć uwagę na siebie swoim nowym 
wyglądem i sprowokuj innych do rozmowy, a może nawet do przebadania się. 

20 grudnia 2018 r.  

Po Jasełkach nagrodzono zwycięzców  konkursu „Zapuść wąsy dla jaj”,  
którego organizatorami byli p. Monika Cenkiel i p. Tomasz Piecyk.  
I miejsce - Erwin Joński 
II miejsce -  Jan Suska  
III miejsce - Kamil Drózd 
     Wszystkim biorącym udział gratulujemy odwagi i życzymy jeszcze większych wąsów w przyszłych latach. 



W tym dniu obchodziliśmy 41 rocznicę śmierci patrona naszej szkoły Władysława Korżyka.  
Był on założycielem i przez wiele lat jej dyrektorem. 
 Z tej okazji młodzież naszej szkoły pod kierunkiem pań: Barbary Oklei i Agnieszki Bilicz przygotowała apel 
przypominający sylwetkę patrona i jego dokonania. 
 W części artystycznej wystąpili uczniowie klasy II bT i II dT, wystrojem sali zajęli się uczniowie klasy IV acT. 
Pod pomnikiem patrona przed szkołą zostały złożone kwiaty, a na grobie zapalone znicze.  
W ten sposób społeczność naszej szkoły uczciła pamięć ważnego dla nas człowieka. 

14 stycznia 2019 r.  





W dniu 30 stycznia 2019 roku w naszej szkole odbyły się  
Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym. 
 W zawodach uczestniczyło 28 uczniów naszej szkoły. 
I miejsce - Miłosz Przemek II BT 
II miejsce - Filipek Jakub II BT 
III miejsce – Bliszczyk Michał III AT 
IV miejsce - Pudło Bartosz II DT  
V/VI miejsce - Mróz Daniel IV BT i Majek Konrad III FSBZ 
Dziękujemy wszystkim za sportowe zachowanie i życzymy dalszych sukcesów.  

30 stycznia 2019 r.  

Mróz Daniel IV BT 
 i Majek Konrad III FSBZ 

Pudło Bartosz 
II DT 

Filipek Jakub II BT 

Miłosz Przemek 
II BT 

Bliszczyk Michał III AT 



30 stycznia 2019 r. odbyła się Akcja Honorowego Oddawania Krwi.  
Autokar RCKiK tego dnia stacjonował w naszej szkole i przyjmował dzielnych  młodych ludzi chętnych do 
oddania krwi. W akcję włączyli się uczniowie „Mechanika” ale nie zabrakło również chętnych osób spoza 
naszej szkoły.  
Wszystkim biorącym udział w imieniu potrzebujących dziękujemy i zachęcamy do honorowego 
oddawania krwi przy następnych akcjach. 

30 stycznia 2019 r.  



     Tego dnia w naszej szkole było bardzo słodko gdyż odbył się kiermasz ciast. 
Uczniowie upiekli ciasta, przynieśli je do szkoły, a następnie sprzedawali je na 
przerwach. Za 2 zł można było skosztować tych słodkości a pieniądze z kiermaszu 
przeznaczyliśmy na cele charytatywne.  
Nad całą akcją czuwała Pani Jadwiga Jońska. 

31 stycznia 2019 r.  



8 lutego 2019 r. odbyło się w „Mechaniku” szkolenie ze strażakami z 
Państwowej Straży Pożarnej  w Rykach Panem Pawłem Banaszkiem - 
dowódcą Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Sebastianem Polakiem 
strażakiem, ratownikiem, absolwentem naszego technikum. Spotkanie 
dotyczyło bezpiecznego zachowania podczas ferii oraz 
największego  zagrożenia  występującego głównie w zimie, jakim jest 
tlenek węgla czyli tzw. „cichy zabójca”. 

8 luty 2019 r.  



16 luty 2019 r.  











Uczniowie klas I ACT, I DT, I ET, II AT i II DT wraz z wychowawcami p. Ewą Kłosowską, 
 p. Barbarą Polak, p. Anną Wesołowską i nauczycielem przedmiotów zawodowych 
 p. Przemysławem Piskorskim wzięli udział w wyjeździe do Warszawy do Teatru 
Muzycznego „Roma” na musical „Piloci” opowiadający o polskich pilotach, którzy  
w czasie II wojny światowej brali udział w bitwie o Anglię.  
Ale w spektaklu wojna jest tak naprawdę tylko tłem do głównego tematu - miłości dwójki 
głównych bohaterów: Niny – warszawskiej aktorki i piosenkarki i Jana – młodego 
polskiego pilota wojskowego.  
Świetna scenografia, wpadające w ucho rewelacyjne songi, trzymająca w napięciu do 
końca spektaklu akcja, ale przede wszystkim niezwykła gra aktorska – to wszystko 
spowodowało, że spektakl zebrał wiele pozytywnych opinii ze strony młodych widzów,  
w tym także uczniów „Mechanika” i zdobył ich serca.  
Widowisko dostarczyło dobrych emocji i okazało się doskonałym sposobem na 
rozbudzanie ciekawości w kwestii  historii polskich bohaterów i tematu sztuki wysokiej. 

27 luty 2019 r.  



28 lutego 2019 r. odbyła się zabawa ostatkowa połączona  
z kiermaszem ciast w naszej szkole.  
Celem imprezy było zebranie pieniędzy na pomoc dla Piotra 
Domalewskiego, który na skutek tragicznego wypadku w rolnictwie 
stracił rękę.  
Zespół „EDIT”, w którym grają nasi uczniowie i absolwenci zagrał za 
darmo.  
Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy koleżanki i kolegów z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie, którzy przekazali 
nam pieniądze zebrane na ten cel podczas kiermaszu w szkole. 
 Udało nam się połączyć przyjemne z pożytecznym ponieważ 
wszystkim uczestnikom bardzo podobała się zabawa i chcieli by 
 w przyszłości takie inicjatywy częściej się odbywały. 

28 luty 2019 r.  



1 marca 2019 r.  

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny 
wybrali się na targi motocyklowe 
 do Nadarzyna, które odbywały się w 
halach targowych  „Warsaw Ptak Expo”. 
Można było tam zobaczyć najnowsze 
technologie stosowane w przemyśle 
motocyklowym, ale również klasyczne 
powoli odchodzące w niepamięć stare, 
zabytkowe maszyny. Zwiedzania było 
mnóstwo, można było tam zobaczyć wiele 
fantastycznych konstrukcji motocykli, ale 
również spotkać znane osoby zajmujące 
się profesjonalną jazdą, sportowców 
 i wiele innych ciekawych osób. 





Uczniowie klas I DT, I ET i III DT pod opieką p. Katarzyny Kępki, p. Beaty Kryczki  
i p. Janusza Chudowolskiego wzięli udział 
 w konferencji  informatycznej CheckIT organizowanej przez Wydział Strategii 
i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin w ścisłej współpracy z informatycznymi kołami 
naukowymi działającymi na lubelskich uczelniach wyższych, organizacjami 
informatycznymi oraz specjalistami z branży IT. Wydarzenie cieszące się z roku na rok 
coraz większą popularnością ma na celu pobudzać zainteresowania informatyką i nowymi 
technologiami oraz pokazać atrakcyjność lubelskiego rynku IT. 

5 marca 2019 r.  





6 marca 2019 roku odbył się VI Szkolny Konkurs Pięknego Czytania. 
Jury w składzie: Anita Posim-Kryczka, Aneta Jończyk, Agnieszka Tomaszek-Beczek, 
Jarosław Lipski i Elżbieta Lipska wyłoniło zwycięzców: 
1 miejsce i tytuł „Mistrz Pięknego Czytania” zdobył  Szymon Sowa z kl. I DT 
2 miejsce - Wojciech Jaworski - kl. III BT 
3 miejsce – Szymon Sadrzak - kl. III BT 
4 miejsce – Karolina Chlebowska - kl. IV DT 
5 miejsce - Mateusz Drózd - kl. IV DT 
6 miejsce - Julia Pawłowska - kl. II AT 

6 marca 2019 r.  







Wybitny polski poeta Edward Stachura napisał o kobiecie: 
 
,,To ona przywraca powietrzu barwę i ustanawia ład. To dzięki 
niej z popiołów, zgliszcz i mgły wstaje świt. 
To dzięki niej trwa miłość. To ona trzyma nas na ziemi i wznosi 
do nieba". 
 
         Niech ta poetycka strofa będzie przesłaniem i inspiracją dla 
nas wszystkich, by szanować i traktować po partnersku każdą 
kobietę. 
  W imieniu wszystkich mężczyzn z naszej szkoły: Kadry 
kierowniczej, nauczycieli i pracowników szkoły oraz naszych 
kolegów pragniemy podziękować Wam, drogie Panie i drogie 
Koleżanki za to, że jesteście, że niczym promień słońca 
rozświetlacie nam każdy dzień, bo bez Was zwyczajnie, żyć po 
prostu nie można. Życzymy wszystkim Paniom, by odnalazły w 
ciszy swoje myśli i marzenia, w bliskich sobie osobach siłę 
 i piękno, w otaczającym świecie radość istnienia, w kolorach, 
smakach i zapachach wielkość natchnienia, a w sobie miłość.  
Apel z okazji ŚWIĘTA KOBIET przygotowali uczniowie 
 klasy I DT i III DT pod opieką pana Przemysława Piskorskiego. 

8 marca 2019 r.  





          Podopieczne z naszego internatu: Karolina Zbucka i Patrycja Kęczkowska pod 
opieką wychowawczyni pani Ewy Jeżewskiej wzięły udział  
w IV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim 
zorganizowanym dla wychowanków burs i internatów z województwa lubelskiego.  
Wychowanki oraz wychowawczyni otrzymały dyplomy z podziękowaniem, a także 
drobne upominki. 
Konkurs zorganizowała Bursa Szkolna Nr 2 razem z Internatem Zespołu Szkół 
Elektronicznych z Lublina, a wzięło w nim udział 35 zawodników z 15 placówek. 
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Lubelska Kurator Oświaty Pani Teresa 
Misiuk. Pośród gości honorowych na uroczystości wręczenia nagród pojawili się m.in. 
Pan Jerzy Surma, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie.  
Niniejsza uroczystość miała bardzo podniosły charakter. 

14 marca 2019 r.  





        Dnia 15 marca w naszej szkole odbył się apel z okazji pierwszego dnia wiosny.  
Podczas jego trwania odbywały się rożne konkurencje w których brali udział nauczyciele 
oraz uczniowie. Główną atrakcją był jednak konkurs na najzabawniejsze przebranie oraz 
zaprezentowanie się przed uczniami całej szkoły. Apel przygotowała Pani Anna Marciniak. 
Na koniec nastąpiło rozdanie nagród VI Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania. 

15 marca 2019 r.  





    Zgodnie z coroczną tradycją w sali gimnastycznej 
odbył się Turniej Tenisa Stołowego przeznaczony dla 
wszystkich wychowanków naszego internatu.  
     W zawodach rywalizowali ze sobą wychowankowie 
z grupy stałej i grupy kursowej. Oba zespoły walczyły   
o zaszczytne pierwsze miejsce. W rezultacie dwie 
pierwsze pozycje zajęli przedstawiciele grupy stałej, 
natomiast na trzecim miejscu uplasował się 
przedstawiciel kursantów.  
1 miejsce -  Patryk Kędzierski  
2 miejsce -  Michał Chwalisz 
3 miejsce -  Paweł Łubik 
Turniej przygotowała p. Maria Mazurek  
we współpracy z Młodzieżową Radą Internatu 
 oraz p. Przemysławem Piskorskim.  
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów sportowych. 

19 marca 2019 r.  



   W pierwszy dzień wiosny gościliśmy w naszej szkole uczniów klas III gimnazjum 
oraz ósmych szkół podstawowych.  
   Zwiedzili oni szkołę a taże mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej 
pokazującej bardziej szczegółowo możliwości rozwoju, jakie daje nauka w naszej 
szkole.  
       Oprócz tego nie zabrakło atrakcji takich jak pokazy stuntu na rowerach, 
jumping fitnesu, wystawy maszyn rolniczych 
 i sprzętu rolniczego, samochodów i wielu innych ciekawych elementów 
użytkowych służących kształceniu w naszej szkole.  
Mamy nadzieję, że z wieloma z Was spotkamy się we wrześniu. Zapraszamy! 

21 marca 2019 r.  





27 marca 2019 r.  





W piątek 29 marca 2019 r. rozpoczęła się realizacja pierwszych zajęć w ramach  
Projektu „Poprawa jakości kształcenia w "Mechaniku" oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej”.  
Jako pierwsi rozpoczęli uczniowie klasy trzeciej i czwartej Technikum Informatycznego szkolenie: 
 Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D. 
W ramach zajęć 2 uczennice i 8 uczniów zdobędą umiejętności dostosowania aplikacji do własnych potrzeb  
i wymagań, umiejętności tworzenia kompletnego rysunku technicznego na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz 
zwiększenie efektywności i optymalizacji pracy poprzez znajomość technik zaawansowanych 2D i 3D.  
Szkolenie zakończy się Egzaminem VCC (Vocational Competence Certificate) i uzyskaniem międzynarodowego 
certyfikatu.  

29 marca 2019 r.  





Naukę w szkole zakończyli uczniowie klas IV Technikum Mechanicznego oraz Technikum Informatycznego.  
 
        Młodsi koledzy z klas III przygotowali z tej okazji uroczystość, której tematem przewodnim był upływający czas, 
wspominali minione cztery lata spędzone ze starszymi kolegami, a przede wszystkim życzyli wszystkim absolwentom 
,, Szczęśliwej drogi„. 
 Dyrektorzy z wychowawcami klas wręczyli wyróżniającym się uczniom w nauce, współzawodnictwie zawodowym,  
pracy społecznej i sporcie nagrody i dyplomy.  
Były podziękowania, kwiaty, wzruszenie, które zawsze towarzyszy wychowawcom żegnającym swoje klasy.  
Uważajcie na siebie i pamiętajcie o swojej szkole. 

26 kwietnia 2019 r.  





     sport 
IV ACT  Łukasz Sowa 
IV ACT  Marcin Wesołowski 
IV BT  Marek Majek 
IV BT  Tomasz Pastuszka 
IV DT  Marcin Janiszek 
IV DT  Damian Stachurski 
IVDT  Bartosz Zając 
IVDT  Karolina Chlebowska 
IV DT Aleksandra Soból 

wolontariat 

IV DT Karolina Chlebowska 

IV DT Aleksandra Soból 

poczet sztandarowy 

IV DT Krzysztof Kapusta 

IV CT Paweł Stachnio 

IV CT Karolina Chlebowska 

IV CT Aleksandra Soból frekwencja 100% 

IV DT  Aleksandra Soból  

 współzawodnictwo 

 w kształceniu zawodowym 

 IV AT  Sebastian Walasek 

IV AT  Bartłomiej Ragan 

IV AT Marcin Wesołowski 

IV BT Krzysztof Wojtyś 

IV CT Kamil Gawda 

IV BT Krzysztof Kapusta 

IV DT Aleksandra Soból 

IV DT Cezary Padarz 

IV DT Jakub Jaroń 

najwyższa średnia ocen w klasie 

IV ACT  Kamil Gawda 

IV ACT Sebastian Walasek 

IV BT Krzysztof Kapusta 

IV BT Paweł Stachnio 

IV BT Tomasz Pastuszka 

IV DT  Karolina Chlebowska 

IV DT  Jakub Jaroń 

IV DT  Piotr Miłosz 

IV DT  Cezary Padarz 

najlepszy maturzysta 

 – nagroda od Starosty 
 

IV BT Paweł Stachnio 





            Społeczność naszej szkoły wzięła udział w uroczystej akademii upamiętniającej 
228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  
Podczas apelu widzowie mieli okazję do bliższego poznania dziejów Rzeczpospolitej XVIII 
wieku i zrozumienia roli historii w życiu każdego człowieka.  
Widowisko artystyczne zostało przygotowane przez uczniów klasy I act, I dt, II dt i III bt. 
Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie Barbara Polak (część artystyczna) 
 i Renata Dróbek (scenografia). 

13 maja 2019 r.  





W tym dniu grupa młodzieży z naszego internatu wzięła udział w 
warsztatach kulinarnych zorganizowanych przez wychowawczynię panią Ewę 
Jeżewską.  
Wychowankowie samodzielnie skomponowali i wykonali koktajle owocowe 
będące alternatywą dla niezdrowych przekąsek. 
 Owoce zapewniają odpowiednią dawkę witamin i składników odżywczych, 
dają też siłę do pracy i wzbogacają codzienną dietę. 

29 maja 2019 r.  



Wycieczka do Białegostoku - zwiedzanie zabytków miasta, 
wizyta w firmie SaMASZ. Wieczorem - Filharmonia Podlaska 
 i musical "Upiór w operze" 

6 czerwca 2019 r.  





W ramach kontynuacji zajęć kulinarnych został także przygotowany przez 
Młodzieżową Radę Internatu i wychowawczynie: panią Marię Mazurek oraz 
panią Ewę Jeżewską grill dla całej społeczności internatu.  
Wszyscy uczestnicy spotkania mogli skosztować upieczone kiełbaski, mile 
spędzić ze sobą czas i wziąć udział w zajęciach sportowych na świeżym 
powietrzu. 
 Niniejszą imprezę należy potraktować jako udaną. 

6 czerwca 2019 r.  





O godz.10:00 uczniowie klas I DT, II DT oraz II BT wraz z opiekunami: 

 Anną Wesołowską, Januszem Chudowolskim, Pawłem Wardą, Agnieszką Tomaszek-

Beczek i Elżbietą Lipską,  

włączyli się w ogólnopolską akcję masowego czytania: "Jak nie czytam, jak czytam".  

Akcja ma na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zamanifestowanie, 

że czytają oni więcej, niż dorośli oraz pobicie rekordu w czytaniu w jednym 

momencie.  

Głównym inicjatorem i organizatorem tego przedsięwzięcia w Rykach był Wojciech 

Niedziółka, Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej. W tym roku spotkanie odbyło 

sie na terenie ZSZ Nr 2 w Rykach, gdzie przybyli także uczniowie z innych szkół. 

Wszyscy zgromadzeni czytali przyniesione przez siebie książki oraz wysłuchali 

koncertu, w którym wystąpiła m.in. Luiza Borkowska-Ziółkowska. 

 Jednym z artystów uświetniających akcję swoim śpiewem  

był uczeń IET, Dmytro Aliepov oraz wychowanka naszego internatu, Yelyzaveta Medyk. 

7 czerwca 2019 r.  





16 czerwca 2019 r.  

         Nareszcie długo oczekiwany przez wszystkich koniec roku szkolnego  

i zasłużony odpoczynek po dziesięciu miesiącach pracy. 

Podziękowania i życzenia bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji popłynęły 

 z ust dyrektora,  kierownictwa szkoły, zaproszonych gości oraz przedstawicieli 

samorządu szkolnego. 

Uczniowie którzy wykazali się zaangażowaniem, sukcesami w nauce i sporcie 

oraz pracowali na rzecz naszej szkoły zostali nagrodzeni. Otrzymali książki, 

dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 



najwyższa średnia ocen w klasie 

 

I DT Patrycja Kęczkowska 
I DT Damian Michalak 
I DT Piotr Sala 
I DT Łukasz Łukasiak 
I DT Kacper Milewski 
I ET Maja Dziedzic 
II DT Daniel Gruza 
II DT Paweł Wojtachnio 
II DT Damian Czerski 
II DT Arkadiusz Markiewicz 
II DT Jakub Jagiełło 
II DT Krystian Warowny 
III DT Kacper Kurant 
III DT Mateusz Cieśla 
III DT Paweł Jakubaszek 
III DT Filip Wiśniewski 
III DT Konrad Cichecki 

III AT Daniel Furtak 
III AT Hubert Lech 
III AT Wojciech Olek 
II BT Wojciech Małecki 
III BT Szymon Łukasiak 
I FSBZ Natalia Kursa 
I FSBZ Julia Buczek 
I FSBZ Dominika Konopka 
II FSBZ Mikołaj Kardas 
II FSBZ Daniel Kamela 
II FSBZ Paweł Adamczyk 
III FSBZ Kewin Niski 
III FSBZ Klaudia Żukowska 
I ACT Paweł Wiśniewski 
I ACT Dawid Walasek 
II AT Michał Chwalisz 



100% frekwencja 

I DT  Mikołaj Piątek 

II DT  Damian Czerski 

III AT  Kamil Ciepielewski 

III AT  Szymon Surmacz 

I FSB  Natalia Kursa 

II FSB Mikołaj Kardas 

poczet sztandarowy 

II DT Jakub Jagiełło 

I DT Jakub Sienkiewicz 

I DT Szymon Sowa 

I DT Paulina Pilzak 

III BT Arkadiusz Warowny 

internat 

I DT  Patrycja Kęczkowska 

I ACT  Dzmitry Stsiapanau 

II DT  Szymon Golik 

II BT  Marcin Stefaniak 

III AT  Grzegorz Kuśmierczyk 

I LO  Karolina Zbucka 



wolontariat 

II DT Markiewicz Arkadiusz   

II DT Włodarczyk Ewelina  

II DT Pudło Bartosz   

II DT Patryk Chlebowski  

II BT Patryk Podlaski   

II DT Jakub Jagiełło   

I DT Patrycja Kęczkowska  

I DT Eliza Markiewicz   

I DT Natalia Kursa   

III DT Robert Wojtaś   

III DT Paweł Mięśniak   

III BT Maciej Sobiech 

III DT Rafał Długoszek 

III BT Jakub Filipek 

II FSB Paulina Madej 

II FSB Natalia Niebrzydowska 

I ACT Mateusz Włodarczyk 

I ACT Kacper Szewczyk 

I ACT Michał Jabłoński 

I ACT Szymon Żaczek 

I ET Jakub Kucharski 

sport 

I DT  Damian Michalak 

II DT  Julia Wardal 

II DT  Bartosz Kulik 

II DT  Jakub Pawlak 

III DT  Szymon Pawlik 

I ACT  Mateusz Celej 

II BT  Przemysław Miłosz 

II BT  Jakub Stępnicki 

III BT  Jakub Filipek 

III BT  Jakub Filipek 

III BT  Szymon Jakubik 

III BT  Patryk Łubianka 

III BT  Mateusz Markiewicz 

III BT  Jan Suska 

III SZ  Konrad Majek 



  współzawodnictwo 

  w kształceniu zawodowym 

 I DT Piotr Sala 
I AT Mateusz Włodarczyk 
II BT  Daniel Szymański 
I SZ Bartosz Jagiełło 
III BZ Marcin Ciota   

samorząd uczniowski 

II DT Jakub Jagiełło 

III BT Jakub Ochnik 

       klub modelarski 

I DT Patrycja Kęczkowska 



Ranking klas pod względem średniej ocen

rok szk. 2018/2019

miejsce klasa wychowawca średnia

1 III 
A 

T Jadwiga Mościcka-Wróbel 3,57

2 II 
D 

T Anna Wesołowska 3,49

3 III 
D 

T Katarzyna Kępka 3,34

4 IV 
D 

T Beata Kryczka 3,33

5 II 
FSB 

Z Joński Cezary 3,31

6 III 
B 

T Aneta Jończyk 3,29

7 II 
A 

T Kłosowska Ewa 3,27

8 II 
B 

T Bilicz Agnieszka 3,25

9 IV 
B 

T Anita Posim - Kryczka 3,24

10 IV 
AC 

T Barbara Okleja 3,20

11 I 
AC 

T Polak Barabra 3,19

12 I 
D 

T Dróbek Renata 3,16

13 I 
FSB 

Z Marciniak Anna 3,01

14 I 
E 

T Jaroń Agnieszka 2,96

15 III 
FSB 

Z Edyta Sergiel 2,94

RANKING

FREKWENCJA

2018/2019 cały rok

III 
A 

T Jadwiga Mościcka-Wróbel 88,16%

II 
D 

T Anna Wesołowska 86,91%

I 
D 

T Dróbek Renata 86,80%

I 
AC 

T Polak Barabra 85,39%

II 
A 

T Kłosowska Ewa 84,50%

I 
E 

T Jaroń Agnieszka 81,70%

II 
B 

T Bilicz Agnieszka 81,64%

III 
B 

T Aneta Jończyk 81,29%

I 
FSB 

Z Marciniak Anna 81,00%

IV 
D 

T Beata Kryczka 80,67%

IV 
AC 

T Barbara Okleja 80,15%

III 
D 

T Katarzyna Kępka 78,88%

IV 
B 

T Anita Posim - Kryczka 75,97%

II 
FSB 

Z Joński Cezary 75,42%

III 
FSB 

Z Edyta Sergiel 72,83%



Stachnio Paweł     4bt               średnia   4,97 
 
Furtak Daniel       3at               średnia   4,94 
 
Gruza Daniel       2dt               średnia   4,87 
 
Kursa Natalia       1fsb  średnia   4,81 

uczniowie z najwyższą średnią ocen na koniec roku: 




