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INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 

2020/2021 
 

1 września 2020 roku rozpoczął się 

Nowy Rok Szkolny 2020/2021. Rok 

szczególny, w którym będziemy się mierzyć 

nie tylko z wymaganiami edukacyjnymi,  

ale i przestrzeganiem nowego reżimu 

sanitarnego wywołanego pandemią wirusa 

COVID-19. Ze względu na zaistniałą 

sytuację sanitarną uroczystość 

inauguracyjna zaplanowana została  

w głównej mierze dla uczniów klas 

pierwszych, którzy zgromadzili się w sali 

gimnastycznej. Uczniowie z klas starszych 

spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych i nie wzięli udziału w spotkaniu ogólnym.  

Oprócz dyrekcji, kierownictwa i nauczycieli, uczniów klas pierwszych powitał Pan 

Starosta Dariusz Szczygielski.  



 

 



Z ŻYCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

KIERMASZ UŻYWANYCH 

PODRĘCZNIKÓW: 4 - 8.09.2020 r. 
 
 Jak co roku w naszej szkole odbył się „Kiermasz używanych podręczników” 

skierowany do uczniów technikum i szkoły branżowej. Akcji patronowała biblioteka 

szkolna 

 

„Biblioteka szkolna zaprasza na kiermasz używanych 

podręczników w godzinach od 11:20 do 11:35 (długa 

przerwa) na dziedzińcu szkoły ( w razie niesprzyjającej 

pogody - sala gimnastyczna). 

 4.09.2020 r. - Piątek - technikum po szkole 

podstawowej 

 7.09.2020 r. - Poniedziałek - technikum po gimnazjum 

 8.09.2020 r. - wtorek - szkoła branżowa I stopnia” 



 



Z ŻYCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  
 

 

Z radością informujemy, że Branżowa Szkoła I Stopnia w ZSZ Nr 1 w Rykach 

otrzymała dofinansowanie na zakup książek  

w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa. Możemy przeznaczyć 5000 zł na zakup 

nowości czytelniczych. W związku z tym liczymy  

na pomoc uczniów, rodziców i pracowników szkoły  

w stworzeniu listy książek, które uatrakcyjnią ofertę 

biblioteki szkolnej. Mają to być książki nie będące 

podręcznikami, ale czytane dla przyjemności  

i służące rozwojowi zainteresowań. Istnieje 

możliwość składania propozycji zakupów:  

w bibliotece szkolnej, wysłania na dzienniku szkolnym UONET+ na konto bibliotekarzy, 

lub na adres mailowy szkoły zsz@mechanikryki.pl. Termin do 14 września 2020 r. 

Zapraszamy! 

mailto:zsz@mechanikryki.pl


NARODOWE CZYTANIE „BALLADYNY” 

JULIUSZA SŁOWACKIEGO – 05.09.2020 r. 
 

Narodowe czytanie jest to akcja propagująca znajomość literatury narodowej, w której 

fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu. W tym roku 

do akcji przyłączyli się też uczniowie ryckiego „Mechanika”. Tegoroczną lekturą, podczas 

dziewiątej już odsłony Narodowego Czytania była „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Scenę trzecią 

z aktu pierwszego zaprezentowali uczniowie: 

 Karolina Kander z kl. IIWB1 - Balladyna 

 Zuzanna Szarek z kl. IIWB1 - Alina 

 Kamila Zaczek z kl. IIWB1 - Wdowa 

 Oliwia Dawidek z kl. IIW1 - Skierka 

 Nikola Fijał z kl. IIWB1 - Sługa 

 Hubert Stępniak z kl. IVBT – Kirkor 

 

Akcję zorganizowały Agnieszka Jaroń i Elżbieta Lipska. 

 

 



 

 
 



WYCIECZKA ROWEROWA i MISTRZOSTWA 

SZKOŁY w STRZELANIU SPORTOWYM – 

18.09.2020 r. 
 

18 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce rowerowej  

do Sobieszyna Brzozowej. Po przebyciu trasy rowerowej (momentami ekstremalnej ) 

miało miejsce ognisko, a następnie odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Strzelectwie 

Sportowym z broni palnej KBKS. Mistrzem strzelania został Kacper Dębek  

z kl. III FT. Gratulujemy!  

 

 

Organizatorami imprezy byli Cezary 

Joński i Elżbieta Lipska.  

 

 
 



   

 



SPOTKANIE INTEGRACYJNO – 

SZKOLENIOWE WOLONTARIUSZY –  

28 września 2020 r. 

 
 Dnia 28.09.2020 r. w ryckiej Harcówce 

odbyło się integracyjne spotkanie 

wolontariuszy naszej szkoły. Przy ognisku  

i wspólnych rozmowach wszyscy miło 

spędzili czas. Nie obyło się bez głośnego 

śpiewania .  

Opiekunami spotkania byli: Jadwiga 

Jońska, Marta Hejduk, Ks. Marcin 

Dąbrowski.  

 
 

 



 

 



WYCIECZKA W BIESZCZADY 

29.09 – 02.10.2020 r. 
 

 

Miłośnicy Bieszczadów mają swoje powiedzenie, które zawsze powtarzają. Brzmi ono: „ W Bieszczady 

jedzie się tylko raz, potem już się tylko wraca”. Jest w tym ogromna ilość racji. Z jakichś trudnych  

do wyjaśnienia powodów góry te przyciągają jak magnes. Koktajl wspaniałych górskich szlaków, dziewiczej, 

trudnej do odnalezienia w innym zakątku Polski przyrody i niezwykłej historii tych ziem tworzy mieszankę, 

która fascynuje i sprawia, że chcemy tu spędzać każdą wolną chwilę. Dlatego aby tradycji stało się zadość,  

w to magiczne miejsce w dniach 29 września- 2 października 2020 roku wybrali się uczniowie 

„Mechanika” wraz z nauczycielami panią Agnieszką Bilicz, panią Anną Wesołowską , panem Jarosławem 

Lipskim i panem Pawłem Kujdą. Pogoda tym razem nie rozpieszczała turystów, padał deszcz, ale nawet on nie 

okazał się przeszkodą w odkrywaniu na nowo pięknego Podkarpacia. W czasie czterech dni spędzonych  

w Bieszczadach uczniowie mieli okazję zobaczyć Solinę, Polańczyk, Myczkowce, Zwierzyń, Górzankę, Cisną, 

Balnicę, Przysłup. Najciekawszy moment wycieczki to dla większości ekstremalna wyprawa pod kierunkiem 

przewodnika górskiego, pana Witka na Magurę Stuposiańską (1016 m n.p.m.). W strugach deszczu, po kostki  

w błocie, wszyscy, którzy mieli odwagę doświadczyć czegoś nowego, walczyli z własnymi słabościami  

i pokonywali kolejne kilometry. Czasami nie było łatwo, ale ostatecznie nikt nie powiedział: „Chcę wracać, 

dalej nie idę”. Góry uczą pokory i na pewno ta wyprawa będzie ciekawą lekcją na przyszłość . Za wielką 

odwagę, hart ducha i dobry humor należą się całej ekipie „Mechanika” wielkie brawa. Miejmy nadzieję, że taka 

deszczowa pogoda odkryła przed uczestnikami wyjazdu inne oblicze polskich gór i równie mocno zachęciła  

do kolejnej wyprawy. 

 



      

 
 

BIESZCZADY 
 



  
 

  



DZIEŃ CHŁOPAKA w I fsb 
 

 

   
 



Z ŻYCIA INTERNATU 
 

10.10.2020 r. UDZIAŁ W NOCY BIBLIOTEK 

KLIMAT NA CZYTANIE 

 

 



 

 
 



Z ŻYCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
 

IV WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY 

pt.: „GRZYBY – SKARBY NATURY”  
 

 

 

 Zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału  

w IV WOJEWÓDZKIM KONKURSIE 

FOTOGRAFICZNYM pt.: „GRZYBY – SKARBY 

NATURY”. Samodzielnie wykonane zdjęcie grzyba/ów w ich 

naturalnym środowisku, należy wykorzystać do wykonania 

plakatu/ulotki informacyjnej, mających służyć 

rozpowszechnianiu wiedzy na temat grzybów. Prace zapisane 

na płycie CD w formacie JPG należy przynieść do biblioteki 

szkolnej do 26. 10. 2020 r. (poniedziałek). Szczegółowy 

regulamin dostępny jest w bibliotece szkolnej. Wymagana jest zgoda rodziców uczniów 

niepełnoletnich. 

 



Z ŻYCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  
SPOTKANIE AUTORSKIE 

Z PODRÓŻNIKIEM LESZKIEM SZCZASNYM 
 

4 października 2020 r. młodzież naszej szkoły wzięła 

udział w spotkaniu autorskim z podróżnikiem Leszkiem 

Szczasnym. Pan Leszek Szczasny jest raciborzaninem,  

z wykształcenia politologiem i filozofem, a z zamiłowania 

społecznikiem, fotografem i przede wszystkim niezależnym 

globtroterem. W 2010 roku wydał książkę, pt.: „Świat na 

wyciągnięcie ręki”, będącą barwnym zapisem jego eskapad  

po Europie i Bliskim Wschodzie.  

Temat spotkania w mechaniku brzmiał: „TURCJA – PIERWSZY KROK  

DO ORIENTU”. Leszek Szczasny zabrał wszystkich zebranych na jedną ze swoich wypraw. 

Ciekawym opowieściom o Turcji i jej kulturze towarzyszyły przepiękne fotografie wykonane przez 

autora. Uczniowie w sposób szczególny zainteresowani byli faktem, że da się podróżować za grosze 

i że świat naprawdę może być „na wyciągnięcie ręki”, jeśli ma się zapał do realizacji swoich pasji. 



 
 

 
 



NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
 

11 LISTOPADA 
 

11 listopada - Narodowe Święto 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. 

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i wybór 11 listopada jest dość arbitralny. 

Uzasadnieniem może być zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej na świecie (tego samego dnia miała 

miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim). Ten szczególny dzień skłania do refleksji na temat patriotyzmu. 

 



SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY 
 

 

15 listopada 2020 r. odbył się Szkolny Konkurs Historyczny 

„Droga do niepodległości”.  

 

Zwycięzcami konkursu zostali: 

I miejsce – Julia Bartniczak, kl. II FT 

II miejsce – Nina Stefaniak, kl. I DT 

III miejsce – Dmytro Meshcheriakov, kl. II DT 

 

Gratulujemy! 

 



NAJDROŻSZA JADZIU 
 

 

Wałczyłaś dzielnie z podstępnym przeciwnikiem, 

który okazał się bezwzględny. 

Swoim przykładem wychowałaś setki młodych 

uczniów, którzy dzięki Twojemu dobremu sercu wyrośli 

na porządnych ludzi. 

Byłaś najlepszą przyjaciółką, najcieplejszą osobą  

w społeczności Naszej Szkoły. 

Zostawiasz nas w nieutulonej żałobie. 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

        

  

 

 



ZACHOWAMY W PAMIĘCI WSPOMNIENIA  
O NASZEJ KOLEŻANCE 

 

 



 

    



  

  



KONKURSY 
SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY 

30 października 2020 r. odbył się Szkolny Konkurs Czytelniczy "Z jakiej książki to cytat?". 

Zwycięzcy: 

 I miejsce - Dmytro Meshcheriakov, kl. II DT 

 II miejsce - Anna Soból, kl. II FS 

 III miejsce - Krzysztof Bieńko, kl. I FSB 

 

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY 
Zwycięzcy Szkolnego Konkursu Fotograficznego PROMUJĄCEGO CZYTELNICTWO: 

 I miejsce - Dmytro Meshcheriakov, kl. II DT 

 II miejsce - Bartłomiej Królik, kl. I FSB 

 III miejsce - Julia Bartniczak, kl. II FT 

Wyróżnienia: Natalia Matuszewska, kl. II FS, Maciej Chmielewski, kl. II GT. 

Gratulujemy! 

Zwycięzców wyłoniło Jury w składzie: Maria Lesisz, Izabela Kamińska, Monika Cenkiel, 

Jarosław Lipski, Elżbieta Lipska. 



SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY  

NA PLAKAT PROMUJĄCY KSIĄŻKĘ 

 
Zwycięzcy Szkolnego konkursu plastycznego na plakat 

promujący książkę: 

1. Julia Bartniczak - kl. II FT - (Tevis Walter, Gambit 

królowej) 

2. Dmytro Meshcheriakov - kl. II DT - (Marrs John, The One) 

3. Tomasz Jabłoński - kl. I AC - (Crichton Michael, Jurrasic 

Park)  

Wyróżnienia: 

 Anna Soból - kl. II FS - (Witkiewicz M., Czereśnie zawsze 

muszą być dwie) 

 Jaroslav Kozakevych - kl. I AC - (Bielajew Aleksander, Amphibian Man) 

Zwycięzców wyłoniło Jury w składzie: Maria Lesisz, Izabela Kamińska, Monika 

Cenkiel, Anna Wesołowska i Elżbieta Lipska. 



SZLACHETNA PACZKA 2020 

 

   



ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 
 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się 
nowego 2021 Roku składamy nauczycielom, rodzicom, pracownikom, uczniom 

oraz przyjaciołom naszej szkoły najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

Niech wyjątkowy czas Świąt będzie pełen 
rodzinnego ciepła, wzajemnego zrozumienia  
i życzliwości, niech daje wytchnienie od codziennych 
trosk. 
Życzymy aby Nowy Rok owocował spełnieniem 
wszelkich zamierzeń, a każdy nowy dzień przynosił 
radość. 

Podpisano: Dyrekcja ZSZ Nr 1 

 



SZKOLNY KONKURS NA PREZENATCJĘ 

MULTIMEDIALNĄ 

„JAK SURFOWAĆ, ABY NIE DAĆ SIĘ 

ZWARIOWAĆ” 

 
 I miejsce - Kamil Gajek kl. I DT 

 II miejsce - Kacper Bernat kl. II DT 

 III miejsce - Damian Łubianka kl. II ACT 

 

Gratulujemy!  
 

Zwycięzców wyłoniło Jury w składzie: Monika Cenkiel, Elżbieta Lipska i Grzegorz 

Kornas. 

 

 



DZIEŃ KOBIET 
 

 Kwiatów nie dam, mimo szczerych chęci lecz słowa, które zostaną w pamięci, 

życzę Wam drogie Panie szczęścia, dużo radości i długiej szczęśliwej przyszłości. Niech 

los Wam z oczu łez nie wyciśnie, niechaj się wszystko wiedzie pomyślnie. Wszystko  

co piękne i wymarzone, w dniu Święta Kobiet niech będzie spełnione.  

 

Wszystkiego Najlepszego z okazji Dnia Kobiet życzy Dyrektor 

ZSZ Nr 1 – Marek Ochap. 

 

 

Z okazji Dnia Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia, 

wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu 

osobistym i zawodowym.  

Życzymy Paniom, aby nie tylko 8 marca, ale każdy dzień w roku przyniósł uśmiech, 

radość i zadowolenie. 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem Panem Przemysławem Piskorskim. 



KONKURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO 
 

Konkurs języka rosyjskiego na prezentację multimedialną: ,, Święta Wielkanocne  

w Rosji’’.   
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów językiem rosyjskim, 

pogłębianie wiedzy realioznawczej i kulturoznawczej Rosji. 

 

Zwycięzcy konkursu: 
 

I. miejsce: Anna Soból, 2fsz 

II. miejsce: Kamila Zaczek, 2wb1 

III. miejsce: Krzysztof Bieńko, 1fsb 

IV. miejsce: Kacper Sosnowski, 2bs 

 

Gratulujemy!!  
 

Dziękujemy za zaangażowanie: Anna Piszczek i Jolanta Kozłowska. 

  



ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 
 

Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Uczniowie, 

Rodzice! 

Wielkanoc to czas nadziei i otuchy. Czas odradzania się 

wiary w siłę Chrystusa oraz w innego człowieka. 

Z okazji Świąt składam moc serdecznych życzeń, pogody  

w sercu oraz zadowolenia ze spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. 

Życzę, aby ten czas świąteczny przyniósł radość oraz wzajemną życzliwość. 

Niech Zmartwychwstanie napełni Nas wszystkich pokojem i wiarą. 

 

Podpisano - Dyrektor szkoły: Marek Ochap 
 

 



SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY - 

"STOP zanieczyszczeniom środowiska naturalnego". 
Regulamin konkursu: 

Cele konkursu: Podniesienie świadomości uczniów dotyczącej wpływu zanieczyszczeń 

na środowisko naturalne i życie człowieka. Podejmowanie inicjatyw 

mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności wobec 

środowiska naturalnego. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez 

prace plastyczne. Wyłonienie osób uzdolnionych plastycznie. 

Przewidywany termin wykonania prac: 15 maja 2021 r. 

Warunki uczestnictwa: Udział w konkursie biorą uczniowie ZSZ Nr 1 w Rykach. Każdy 

uczestnik powinien wykonać pracę dowolną techniką plastyczną w formacie nie 

mniejszym niż A3. Praca może też mieć formę ulotki lub folderu. Podpisane zdjęcia 

projektów należy przesłać na adres: b.kryczka24@wp.pl. 

Nagrody i wyróżnienia: Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Każdy 

uczestnik otrzyma uwagę pozytywną i cząstkową ocenę bardzo dobrą z geografii  

i biologii. 

Organizatorzy konkursu: Beata Kryczka, Barbara Okleja, Przemysław Piskorski. 



SZKOLNY KONKURS FILMOWY 

„Czyste powietrze – zdrowy człowiek” 

 

Organizatorem konkursu jest ZSZ Nr 1 w Rykach  

im. Władysława Korżyka. Konkurs jest organizowany  

w ramach realizacji projektu z zakresu edukacji ekologicznej. 

Celem konkursu jest: wyłonienie najlepszych filmów 

autorstwa uczniów ZSZ Nr 1 w Rykach, rozwijanie 

zainteresowań ekologicznych, rozbudzenie ciekawości 

przyrodniczej, kształtowanie właściwych postaw. 

Przesyłanie prac: do 15 maja 2021 roku.   

 

Organizatorzy konkursu: Barbara Okleja, Przemysław Piskorski, Beata Kryczka. 

 



Nowoczesna jakość kształcenia  

w "Mechaniku" 

 

W dniu 26 marca 2021 r. Pan Dyrektor Marek Ochap odebrał z rąk 

Starosty Ryckiego umowę o dofinansowanie 

projektu na kwotę 3 456 923,00 zł. Projekt 

jest współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś 

Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje kompetencje, Działanie 12. 4 

Kształcenie zawodowe. 

 



Projekt skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół oraz 

nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka  

w Rykach i zakłada realizację następujących form wsparcia: programowanie 

robotów, podstawy techniki światłowodowej, programowanie i obsługiwanie 

druku 3D, tworzenie witryn internetowych, projektowanie grafiki komputerowej, 

inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D, animacje 3D, instalacja  

i konfiguracja Linux Ubuntu Serwer, instalacja i konfiguracja Windows SBS 

Serwer, kurs operatorów wózków widłowych z napędem spalinowym  

i elektrycznym, kurs operatorów koparko-ładowarki, kurs operatorów maszyn 

sterowanych numerycznie CNC, kurs prawa jazdy kategorii C z kwalifikacją 

wstępną, kurs spawania metodą MIG+MAG+TIG, diagnostyka czujników, 

technika hybrydowa, instalacje gazowe w silnikach ZI, zarządzanie serwisem 

samochodowym, układy klimatyzacji samochodowej, rolnictwo precyzyjne, 

pracownik usług kosmetycznych, montowanie stolarki budowlanej, staże/praktyki 

zawodowe w przedsiębiorstwach, zajęcia laboratoryjne wyjazdowe w szkołach 

wyższych, studia podyplomowe, doposażenie pracowni szkolnych. 



SZKOLNE DNI PROFILAKTYKI  

I PROMOCJI ZDROWIA 

 W ramach Szkolnych Dni Profilaktyki i Promocji 

Zdrowia uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni  

do udziału w konkursie na list do osoby uzależnionej 

pt.: „Uzależnienie to zniewolenie”. Konkurs 

skierowany był do uczniów klas 1-3 ZSZ w Rykach. 

Pracę konkursową należało wykonać indywidualnie lub w grupach dwuosobowych. Forma 

pracy konkursowej to list adresowany do osoby uzależnionej.  

Organizatorzy konkursu: Katarzyna Falkiewicz, Monika Cenkiel. 

 

Zwycięzcy Szkolnego konkursu na list do osoby uzależnionej: 

"Uzależnienie to zniewolenie": 

I miejsce - Bartosz Mróz kl. II ACT 

II miejsce - Anna Soból kl. II FS, Nina Stefaniak kl. I DT 

III miejsce - Julia Bartniczak kl. II FT 



XLV edycja OLIMPIADY WIEDZY  

i UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH 

 

23 kwietnia 2021 roku uczeń kl. IV AT Michał 

Chwalisz reprezentował naszą szkołę w eliminacjach 

okręgowych XLV edycji Olimpiady Wiedzy  

i Umiejętności Rolniczych, w bloku tematycznym – 

Mechanizacja rolnictwa, w Lublinie. To jeden  

z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów 

wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany 

w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej,  

a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Michał zajął dobre,  

7 miejsce wśród 25 uczestników okręgowego etapu. Uczeń przygotowywał 

się do zawodów pod kierunkiem pana Tadeusza Wałachowskiego. 
 



NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
 

Pierwsze dni maja to czas ważnych świąt 

patriotycznych, które stanowią fundament naszej 

tożsamości narodowej, są wyrazem kultywowania 

tradycji i istotnym elementem oddziaływań 

wychowawczych adresowanych do całego 

społeczeństwa, a w szczególności do dzieci  

i młodzieży. 2 maja to Dzień Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej. 3 Maja świętować 

będziemy 230 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto Narodowe 

Trzeciego Maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków 

za Granicą oraz rocznica naszej akcesji do Unii Europejskiej są niezwykle ważne  

i wskazują na przywiązanie do tego, co polskie. Wyrazem naszej patriotycznej 

postawy niech będzie wywieszenie na fasadach budynków flag jako symboli 

narodowych. 



ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

KLAS MATURALNYCH - 30.04.2021 r. 
 

30 kwietnia 2021 roku w „Mechaniku” odbyło się zakończenie roku 

szkolnego i rozdanie świadectw ukończenia szkoły dla uczniów klas: IV AT 

(wychowawca pani Ewa Kłosowska), IV BT (wychowawca pani Agnieszka 

Bilicz) i IV DT (wychowawca Anna Wesołowska). Ze względu na trwającą 

epidemię uroczystość miała charakter kameralny. Uczniowie spotkali się  

z Dyrekcją i wychowawcami. Były gratulacje, nagrody, dyplomy dla 

wyróżniających się w nauce i pracy na rzecz szkoły uczniów, wspomnienia, 

podziękowania, życzenia i oczywiście łzy wzruszenia. 

Drodzy Absolwenci!!! Zakończyliśmy ważny etap wspólnej nauki i pracy. 

Przed Wami przyszłość pełna sukcesów, ale i trudnych życiowych wyborów. 

Jesteśmy pewni, że świetnie sobie poradzicie. Niech każdy z Was zawsze, 

niezależnie od okoliczności, pamięta: „Życie jest bogactwem, strzeż go. Życie jest 

marzeniem, spełnij je” (Matka Teresa z Kalkuty). Dziękujemy za wspólnie 

spędzony z nami czas!!!           Wychowawcy. 



 

 



 

 



 

 



WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM 

KONKURSÓW 
 

W poniedziałek, 7 czerwca 2021 roku miało miejsce uroczyste wręczenie 

nagród zwycięzcom konkursów, które odbyły się w trakcie nauczania zdalnego: 

 

1. Konkurs historyczny "Droga do niepodległości" 

2. Konkurs czytelniczy "Z jakiej książki to cytat?" 

3. Konkurs fotograficzny promujący czytelnictwo 

4. Konkurs plastyczny na plakat promujący książkę 

5. Konkurs na prezentację multimedialną "Jak surfować, aby nie dać się 

zwariować?" 

6. Konkurs na list do osoby uzależnionej "Uzależnienie to zniewolenie" 

 

Gratulujemy! 



 

 



NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY  

Z FIRMĄ SCITEEX 
 

Kilka tygodni temu z inicjatywy 

Przewodniczącego Rady Powiatu Ryckiego,  

a zarazem mieszkańca gminy Kłoczew Piotra 

Łysonia odbyło się w gościnnych progach 

gabinetu pani Wice Starosty Moniki 

Kośmińskiej spotkanie mające na celu 

rozpoczęcie współpracy pomiędzy firmą 

Sciteex z Kłoczewa i Zespołem Szkół 

Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka  

w Rykach. Firma Sciteex to bardzo prężnie 

rozwijający się i działający na rynku światowym producent urządzeń do śrutowania, który  

potrzebuje odpowiednio przygotowanych kadr, przede wszystkim z branży mechanicznej  

i informatycznej. Rycki Mechanik to szkoła, która kształci młodzież w tych zawodach. 

Spotkanie zaowocowało obopólną deklaracją podjęcia współpracy. Jednym z punktów 



rozpoczynających współdziałanie była na zaproszenie prezesa firmy Pana Armanda 

Kehiaiana wizyta w Kłoczewie Pani Starosty Moniki Kośmińskiej wraz  

z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Piotrem Łysoniem oraz przedstawicieli Zespołu 

Szkół Zawodowych Nr 1 z Ryk w osobach dyrektora Marka Ochapa i kierownika 

pracowni kształcenia praktycznego Stanisława Gałęzowskiego. Po zakładzie gości 

oprowadzili panowie: dyrektor Maciej Wawrzos i dyrektor Kamil Jagodziński, którzy 

zapoznali wszystkich ze specyfiką funkcjonowania firmy. Pokazali cały proces 

technologiczny i pochwalili się też dbałością o komfort pracy oraz zabezpieczenie socjalne 

pracowników. Na gościach firma zrobiła bardzo pozytywne wrażenie. Pani Starosta 

wyraziła zadowolenie, że w tak ogromnej skali i niesamowicie skromnie funkcjonują 

firmy korzystające z najnowszych technologii i co najważniejsze mają siedzibę na terenie 

Powiatu Ryckiego. Dyrektor szkoły zadeklarował chęć współpracy w celu wyposażenia 

swoich uczniów w doświadczenie w pracy w tak nowoczesnej firmie podczas zajęć 

praktycznych odbywanych na terenie firmy Sciteex. W rozmowie z prezesem pan 

Stanisław Gałęzowski zwrócił uwagę, ze gro pracowników, których spotkaliśmy na halach 

produkcyjnych, to absolwenci ryckiego mechanika. Jest to dowodem na to, że te dwa 

podmioty formalizując teraz wzajemne wsparcie i współpracę żyją we wzajemnej 

symbiozie od długich już lat. 



ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

2020/2021 
 

 

25 czerwca 2021 roku miała 

miejsce uroczystość zakończenia roku 

szkolnego, która stała się okazją do 

podsumowania minionych miesięcy 

oraz wręczenia nagród i dyplomów dla 

najlepszych uczniów, a także złożenia 

wakacyjnych życzeń. Oprócz dyrekcji, 

kierownictwa  

i nauczycieli, podczas zakończenia roku 

szkolnego obecny był Pan Starosta 

Dariusz Szczygielski.  



 

  



KONIEC ROKU 
SZKOLNEGO 

 

2020/2021 
 

 
 

Kronikę w roku szkolnym 2020/2021 prowadziły:  

Anna Piszczek i Ewa Jeżewska  


