
Kronika Zespołu Szkół Zawodowych
Nr 1 im. Władysława Korżyka 

w Rykach

Rok szkolny 2021/2022



Inauguracja roku szkolnego 2021/22 01.09.2021 r. 



Kiermasz używanych podręczników zorganizowany przez bibliotekę
szkolną 

2-3.09.2021 r. 



W dniach 12 września - 12 października w naszej
szkole odbyła się Akcja Charytatywna pod patronatem
Fundacji Redemptoris Missio, której celem było przekazanie

podstawowych środków higieny osobistej dzieciom i
lekarzom w Afryce. 



Apel z okazji 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej i ślubowanie
uczniów klas pierwszych 

We wtorek 21 września 2021 roku na sali gimnastycznej
odbyła się podniosła i podwójna uroczystość. Najpierw

odbył się występ w 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej
a następnie uczniowie klas pierwszych z naszej szkoły

złożyli ślubowanie przed sztandarem. 

http://mechanikryki.pl/Apel-21-09-2021r/album/index.html
http://mechanikryki.pl/Apel-21-09-2021r/album/index.html


Wycieczka przyrodniczo - krajoznawcza do Kazimierza Dolnego i
Nałęczowa 

5 października 2021 roku uczniowie Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1 brali udział w wycieczce przyrodniczo –

krajoznawczej  do Kazimierza Dolnego i Nałęczowa. Odbyła
się ona w ramach realizacji projektu edukacyjnego z
zakresu ekologii, organizowanego przez Starostwo

Powiatowe w Rykach. Głównym celem wycieczki było
rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postaw

proekologicznych, kreowanie wartości dziedzictwa
kulturowego oraz zdrowego trybu życia u uczniów. 





VI ogólnopolska akcja „PRZERWA NA CZYTANIE – BICIE REKORDU
W CZYTANIU NA PRZERWIE” 

Nasza szkoła wzięła w tym roku udział w VI ogólnopolskiej
akcji „PRZERWA NA CZYTANIE – BICIE REKORDU W
CZYTANIU NA PRZERWIE” Celem akcji jest promocja

czytelnictwa i zachęcanie do sięgania po książkę w każdej
sytuacji i w każdym miejscu. Realizowana jest ona w

ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
Akcja organizowana jest w jednym wybranym przez

placówkę dniu między 1 a 31 października na wszystkich
przerwach międzylekcyjnych.

U nas akcja zaplanowana została na wtorek, 12 

października 2021r. W tym dniu cała społeczność Mechanika

http://mechanikryki.pl/Przerwa_na_czytanie/album/index.html
http://mechanikryki.pl/Przerwa_na_czytanie/album/index.html


poświęcała swoje przerwy i wolne chwile na czytanie, aby 

zademonstrować swoje przywiązanie do książek. 

Dodatkowo na przerwach można też było posłuchać 

utworów czytanych przez uczniów poprzez szkolny 

radiowęzeł. Do czytania przyłączyły się 504 osoby. 



Wycieczka do Krakowa i Zakopanego 

W dniach 19 – 22 października 2021 młodzież naszej szkoły
wybrała się na wycieczkę do Zakopanego i Krakowa. Byli to
uczniowie klas:  IV ACT, IV DT, III BT, III ACT, III GT, III FT,

I ET, I BS

W czasie czterech dni przy pięknej pogodzie udało się wejść

na Halę Gąsienicową podziwiając piękną panoramę Tatr. 

Każdy dzielnie pokonywał kolejne kilometry, dlatego  po 

trudach  tej wyprawy uczestnicy wycieczki relaksowali się 

podczas trzygodzinnej kąpieli w basenach kompleksu Termy

Chochołowskie. Kolejnego dnia uczniowie przeszli Doliną 

http://mechanikryki.pl/19-22_X_2021r/album/index.html


Strążyską do Wodospadu Siklawica znajdującego się  u stóp

Giewontu. Siklawica to największy wodospad w 

Polsce ,który robi wrażenie na każdym urzekając swym 

pięknem.

Jedną z atrakcji było też  wjechanie na kultową  skocznie 

narciarską „ Wielka Krokiew „na której nieraz wygrywali 

polscy skoczkowie, w tym Adam Małysz i Kamil Stoch, na 

międzynarodowych zawodach. Ostatniego dnia zwiedzali

Stare Miasto w Krakowie. 





"Matematyka w Technikum dla Technika" 

27 października 2021 roku przeprowadzono w ZSZ Nr 1 w Rykach I etap
konkursu matematycznego „Matematyka w Technice dla Technika” – 12

edycja. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności
matematycznych wśród uczniów technicznych szkół. Zadaniem

uczestników konkursu było samodzielne rozwiązywanie zadań otwartych. 
Do etapu szkolnego przystąpił 1 uczeń z klasy IV ACT, 6 uczniów z klasy

IV DT i 2 uczennice z klasy IV ET. 

http://mechanikryki.pl/27-10-2021r/album/index.html
http://mechanikryki.pl/27-10-2021r/album/index.html




Akcja #Szkoła Pamięta 

Nasza szkoła włączyła się w tym roku w ogólnopolską
akcję: #Szkoła Pamięta. Finał akcji odbył się w piątek, 29
października. Radiowęzeł szkolny w tym dniu na długiej

przerwie odczytał ku pamięci nazwiska zmarłych nauczycieli
uczących przez prawie 75 lat działalności naszej szkoły.
„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki

odbywająca się w okresie, w którym w sposób szczególny
wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy
zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W
ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt
zadusznych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych
ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach
naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z

historią danego miejsca, regionu, społeczności.  

http://mechanikryki.pl/1-11-2021r/album/index.html




Konkurs informatyczny BÓBR 

15 listopada 2021 roku odbył się XVI Międzynarodowy Konkurs
Informatyczny BÓBR. Co roku w naszej szkole udział w konkursie biorą

uczniowie klasy czwartej technikum informatycznego. W tym roku
Konkurs wystartowało 9 uczniów z klasy IV DT.

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 i komputacyjnego
oraz popularyzacja posługiwania się technologią

informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów
na wszystkich etapach edukacyjnych. 

http://mechanikryki.pl/BOBR_2021/album/index.html




„Życie zmarnował, kto nikomu nie pomógł”… Serdecznie
DZIĘKUJEMY Wszystkim zaangażowanym w zorganizowaną

w naszej szkole akcję pomocy najbiedniejszym. Dzięki
Waszej hojności udało się zebrać: 20 past do zębów, 47
szczoteczek, 105 kostek mydła. Dary w całości zostały

przekazane Fundacji Redemptoris Missio. Koordynatorzy
Akcji - Katarzyna Kępka, Anna Piszczek 



Etap powiatowy VIII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu 

16 listopada 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Rykach odbył się etap
powiatowy VIII 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. W etapie 
powiatowym naszą szkołę reprezentowali: Małgorzata 
Wojtaś kl. I DT, Patrycja Jeżewska kl. 3FT,Wiśniewski Paweł 
kl. IVAT. Laureatem etapu powiatowego olimpiady, a tym 
samym uczestnikiem etapu regionalnego w Białej Podlaskiej
została Małgorzata Wojtaś z klasy IDT.

http://mechanikryki.pl/16-11-2021r/album/index.html




Podsumowanie projektu „Poznaj ziemię rycką – kształtowanie postaw
proekologicznych w powiecie ryckim” 

8 grudnia 2021 w Starostwie Powiatowym odbyło się
podsumowanie projektu „Poznaj ziemię rycką –

kształtowanie postaw proekologicznych w powiecie ryckim”.
Pan Dariusz Szczygielski, Starosta Rycki oraz pani Anna

Wąsowska, Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” wręczyli nagrody

zwycięzcom konkursów plastycznego i fotograficznego.
Uczniowie naszego Mechanika brali udział w konkursie

fotograficznym i zajęli czołowe miejsca w kategorii szkoła
średnia. Gratulujemy!

W etapie gminnym:

1 miejsce Maciej Kulik, kl. III GT

2 miejsce Patrycja Kęczkowska, kl. IV DT

3 miejsce Marek Falkowski, kl. III BT

http://mechanikryki.pl/8_grudnia_2021r/album/index.html
http://mechanikryki.pl/8_grudnia_2021r/album/index.html


W etapie powiatowym:

1 miejsce Patrycja Kęczkowska, kl. IV DT

2 miejsce Maciej Kulik, kl. III GT



Uroczysta Gala wręczenia tytułu laureata w ramach Programu
Stypendialnego „Lider wiedzy i ochrony środowiska”. 

Dnia 13 grudnia 2021 r. w sali kolumnowej Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się uroczysta Gala

wręczenia tytułu laureata w ramach Programu
Stypendialnego „Lider wiedzy i ochrony środowiska”. W
uroczystości wzięli udział: Minister Edukacji i Nauki Pan

Przemysław Czarnek, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie
Pan Grzegorz Grzywaczewski, Lubelski Kurator Oświaty Pani
Teresa Misiuk; Wojewodę Lubelskiego Pana Lecha Sprawkę
reprezentował Pan Paweł Paszko dyrektor Biura Wojewody. 

http://mechanikryki.pl/13_grudnia_2021r/album/index.html
http://mechanikryki.pl/13_grudnia_2021r/album/index.html




Apel z okazji 82 Świąt Bożego Narodzenia
17.12.2021 r.

http://mechanikryki.pl/Apel-21-09-2021r/album/index.html


Warsztaty światowodowe.
Dnia 17 grudnia uczniowie klasy II dt uczestniczyli w

Warsztatach Światłowodowych w Łukowie zorganizowanych
przez firmę Feromedia przy współpracy z Fundacją Digital

Space. Uczniowie mogli zapoznać się z informacjami
teoretycznymi poświęconymi technologii FTTH/GPON, a

także w praktyce sprawdzić jak zbudowany jest światłowód,
jak wygląda spawarka i samodzielnie zespawać światłowody
oraz dokonać pomiaru poziomu sygnału. Szczególnie dużym

zainteresowaniem cieszyły się zajęcia praktyczne.
Uczniowie byli bardzo zadowoleni z wycieczki i wyrazili chęć

udziału w tego typu przedsięwzięciach w przyszłości.
Wyjazd zorganizowała wychowawczyni – pani Katarzyna

Kępka 



 



Wycieczka edukacyjna do WSEiI w Lublinie w ramach projektu 10 marca 2022 roku

Uczniowie klas: IV DT, IV ET, III ACT i III FT Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1 brali udział w wycieczce edukacyjnej do

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.  Odbyła się
ona w ramach realizacji  projektu Nowoczesna jakość

kształcenia w "Mechaniku". 

http://mechanikryki.pl/10-03-2022r_Lublin/album/index.html


Konferencja informatyczna CheckIT 
15.03.2022 r.

W dniu 15 marca uczniowie klasy II dt wraz z
wychowawczynią p. Katarzyną Kępką wzięli udział w

Konferencji Informatycznej CheckIT 

http://mechanikryki.pl/CheckIT_2022/album/index.html


 „Miłość i młodość – jak wygrać szczęście” Spotkanie z panem Jackiem
Pulikowskim 

25.03.2022 r.

http://mechanikryki.pl/25-03-2022r/album/index.html
http://mechanikryki.pl/25-03-2022r/album/index.html


VIII szkolny Konkurs Pięknego Czytania
 „Ludzkość wymyśliła dwie doniosłe rzeczy na świecie.
Najmądrzejszą rzecz - książkę i najgłupszą – wojnę!” -

Mieczysław Kotarbiński
30 marca 2022 roku odbył się VIII Szkolny Konkurs 
Pięknego Czytania, w czasie którego uczniowie "Mechanika"
skupili się na tej "najmądrzejszej rzeczy na świecie" :).

ZWYCIĘZCY KONKURSU:

I miejsce i tytuł „Mistrz Pięknego Czytania” zdobyła Julia Bartniczak z kl. III FT

II miejsce - Paweł Janiszek, kl. III FT

III miejsce.– Maciej Chmielewski, kl. III GT

IV miejsce – Krystian Sarzyński, kl. III ET

V miejsce.- Marcin Szczygielski, kl. III FT

http://mechanikryki.pl/30_Marca_2022r/album/index.html




 

Akcja PLECAK dla dzieci  
z UKRAINY 

 

 
Zbieramy: plecaki, flamastry, piórniki, śniadaniówki, bidony, kredki, 

pozostałe artykuły szkolne. Wszystko to, co chcielibyście, żeby znalazło 

się w waszych plecakach. Dary przynosimy do 6 kwietnia 2022 roku do 

biblioteki szkolnej.  

Za okazaną pomoc otrzymasz uwagę pozytywną. Koordynatorzy 

akcji: Anna Piszczek i Katarzyna Kępka 

  



Wycieczka do Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji  
w Lublinie 

 
 

13 kwietnia 2022 roku uczniowie klas IV DT, IV ET 

i II DT Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 brali udział  

w wycieczce edukacyjnej do Wyższej Szkoły Ekonomii 

i Innowacji w Lublinie. Odbyła się ona w ramach 

realizacji projektu Nowoczesna jakość kształcenia  

w Mechaniku. Organizatorem wyjazdu była Barbara 

Okleja. 
Program obejmował udział uczniów w wykładach  

i zajęciach laboratoryjnych: 
• spotkanie z praktykiem − branża IT na przykładzie 

NETRIX SA Polska, 
• Bezpieczne funkcjonowanie w cyberprzestrzeni  

− jak nie dać się hejterom i internetowym oszustom, 



• Prawdy i mity o służbach specjalnych. Realia ze 

służby w ABW, 
• Start-up, czyli jak zacząć własny biznes, 
• pokaz możliwości drona, 

Na zakończenie wyjazdu uczniowie zjedli pyszny 

obiad. Pełni wrażeń uczniowie wraz z opiekunami 

Katarzyną Kępką i Przemysławem Piskorskim 

wrócili do Ryk. 
 

 

  



Życzenia od dyrektora z okazji Świąt Wielkanocnych  

 

  



Apel wielkanocny 

 

13 kwietnia br. odbył się w naszej szkole apel z okazji zbliżających się Świąt 

Wielkiej Nocy.  

Uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny pt. „Przez krzyż do 

chwały Zmartwychwstania”. Pierwsza część wystąpienia przybliżyła istotę i sens 

wydarzeń, które uobecniają się w Misterium Paschalnym.  

W drugiej części zaprezentowane zostały utwory napisane przez Karola 

Wojtyłę – Jana Pawła II. W ten sposób uczciliśmy 17. rocznicę śmierci Papieża 

Polaka.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę 
 
22 kwietnia br. uczniowie klas czwartych 

technikum wraz nauczycielami wzięli udział  

w Pielgrzymce Maturzystów na Jasną Górę. 

Pierwszym punktem pielgrzymki był udział  

w Drodze Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. 

Przygotowane rozważania poszczególnych stacji 

podkreślały, jak wiele ważnych wyborów stoi 

przed młodymi ludźmi u progu dorosłości.  

W czasie mszy świętej maturzyści prosili  

o światło Ducha Świętego w czasie ostatniego 

roku nauki, o pomyślne zdanie egzaminów 

maturalnych i trafne wybory życiowe.  



W homilii skierowanej do młodzieży celebrans 

przytoczył przykład ewangelicznego młodzieńca, 

do którego Jezus zwraca się z zaproszeniem do 

pozostawieni a wszystkiego i pójścia za Nim.  

„Oto Pan Jezus zaprasza owego młodzieńca,  

a w nim każdego młodego człowieka jak  

i dorosłego, aby oto zostawił nieco na boku w swoim 

życiu to, co go pochłania całkowicie i poszedł,  

i szukał mądrości ewangelicznej. Nie tylko ma 

zostawić to, co nabywał, i szukał, i zdobywał, ale 

również to wszystko, co pochłania go do tego 

stopnia, że to po prostu niesie w jego życiu niepokój 

i smutek, bo wciąż szukając, nabywając, zatraca 

samego siebie. I w gruncie rzeczy w pewnym 

momencie odkrywa, i co mi z tego, jeżeli to mi 



zabiera moją radość i pokój, bo wciąż to pochłania moje myśli, każdy 

czas, i nie mam czasu sam dla siebie, żeby odnaleźć radość serca”.  

Dla wielu z uczniów pielgrzymka stała się okazją do odwiedzenia po 

raz pierwszy w życiu duchowej stolicy Polski. Młodzież miała możliwość 

zobaczyć klasztor Ojców Paulinów oraz znajdujące się na jego terenie 

obiekty sakralne i muzealne. Duże wrażenie zrobiła na nich kaplica 

Cudownego Obrazu Matki Bożej. 

Pielgrzymka stała się również okazją do wspólnego spędzenia ze 

sobą czasu oraz spotkaniem z innymi wierzącymi, młodymi ludźmi  

z różnych stron Polski. 

Maturzyści z Mechanika dali 



piękne świadectwo swojej wiary i zaufania Bogu. Połączenie gorliwej 

modlitwy na Jasnej Górze oraz pilna nauka z pewnością zaowocują 

doskonałymi wynikami na egzaminie maturalnym i właściwymi wyborami 

w dalszym życiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Święta majowe RP 

 

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 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 ważnymi symbolami dla naszej 

tożsamości. Dni te są także wspaniałą okazją do tego, by w czasie 

wolnym od nauki i pracy zamanifestować patriotyzm i przywiązanie do 



tego, co polskie. Wyrazem naszej patriotycznej postawy niech będzie 

wywieszenie na fasadach budynków flag jako symboli narodowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z życia biblioteki szkolnej 

 

Z radością informujemy, że Technikum w ZSZ Nr 1 w Rykach 

otrzymało wsparcie finansowe w ramach NARODOWEGO PROGRAMU 

ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0.  

Możemy przeznaczyć 5500 zł na zakup elementów wyposażenia 

biblioteki i działania promujące czytelnictwo oraz 9500 zł na zakup 

nowości wydawniczych. 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 przez 

uczniów dla przyjemności.  



Wycieczka do Lublina 

 

29 kwietnia uczniowie klas I et i II act pod opieką p. E. Kłosowskiej, 

p. T. Głodka i p. A. Jończyk spędzili wesoło i pouczająco czas w Lublinie.  

Pierwszym punktem programu wycieczki był park trampolin, w którym 

spożytkowaliśmy nadmiar energii, by potem, już spokojnie, zwiedzać 

Zamek Lubelski (niedawno zyskał on rangę Muzeum Narodowego),  

a następnie obejrzeć fascynujący film Tajemnice Dumbledore'a oraz 

zrobić zakupy w Galerii Plaza. 

 

 

 

 



  



  



Pożegnanie maturzystów 

 

29 kwietnia 2022 roku w Mechaniku odbyło się zakończenie roku 

szkolnego i rozdanie świadectw ukończenia szkoły dla uczniów klas:  

IV ACT (wychowawca pani Barbara Polak), IV DT (wychowawca pani 

Renata Dróbek) i IV ET (wychowawca pani Agnieszka Jaroń).  

Uczniowie spotkali się z Dyrekcją i wychowawcami na sali 

gimnastycznej. Absolwenci zostali pożegnani programem artystycznym 

w wykonaniu kolegów z klasy III DT i III GT pod opieką p. Janusza 

Chudowolskiego i p. Ireneusza Przybysza. Przedstawiciele klas 

czwartych otrzymali od młodszych uczniów symboliczne podkowy, 

mające gwarantować szczęście, powodzenie w życiu oraz na egzaminie 

maturalnym i zawodowym, a przede wszystkim przypominające chwile 

spędzone w naszej szkole. Były gratulacje, nagrody, dyplomy  



dla wyróżniających się uczniów w nauce, frekwencji i pracy na rzecz 

szkoły, wspomnienia, podziękowania, życzenia i oczywiście łzy 

wzruszenia. 

Drodzy Absolwenci! Kończy 

się prosta droga, którą 

wspólnie wędrowaliśmy, 

pokonując drobne przeszkody  

i życzliwie pomagając tym, 

którzy od czasu do czasu się 

potykali. Wędrówka trwa nadal, 

ale już inaczej. Trzeba 

pożegnać przyjaciół, opuścić 

przetarty szlak i poszukać 

nowej drogi. Życzymy Wam, abyście nie pobłądzili i nie stracili z oczu 



obranego celu. Dziękujemy za wspólnie spędzony z nami czas! 

Wychowawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Kiermasz gofrów 

 

10 maja w Mechaniku odbył się 

charytatywny kiermasz gofrów.  

Zebrane środki zostaną przekazane  

na leczenie Alicji Gudali, która choruje  

na przepuklinę oponową.  

Samorząd Uczniowski dziękuje 

wszystkim za włączenie się w akcję. 

 

 

 

 



Apel z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 

 

11 maja 2022 roku młodzież naszej szkoły 

przygotowała uroczysty apel z okazji 231. rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 maja.  

Montaż słowno-muzyczny przeniósł nas  

do wydarzeń z końca XVIII wieku, kiedy decyzje 

polskich mężów stanu całkowicie zmieniły sytuację 

naszych ziem. Ustawa rządowa uchwalona w maju 

1791 roku przekształcała Polskę w nowoczesny 

kraj, kierowany wg zasady trójpodziału władzy.  

Występ artystyczny o tych wydarzeniach 

przygotowany został przez uczniów klasy II ET pod 

opieką p. Anny Piszczek i p. Barbary Polak. 



 

 

 

 



 



Wycieczka do Warszawy 

 

23 maja uczniowie klas I FSZ, I DT, I ET, I ACT,  II DT, II ACT, II BT, 

III FT, III GT, III ST  i III BT pod opieką p. A. Bilicz, p. B. Polak, p. M. 

Hejduk  i p. A. Wesołowskiej wybrali się na wycieczkę do Warszawy.  

Pogoda zachęcała do aktywności.  W czasie kilku godzin spędzonych  

w stolicy uczniowie mieli okazję zobaczyć Łazienki Królewskie (zespół 

pałacowo-ogrodowy w Warszawie założony w XVIII wieku przez 

Stanisława Augusta Poniatowskiego), poćwiczyć w parku trampolin 

(„Hangar 464” to wysiłek fizyczny połączony ze świetną zabawą) oraz 

obejrzeć amerykański film akcji Doktor Strange w multiwersum obłędu  

w Cinema City w CH Arkadia.   

Wycieczka była dobrą okazją, aby  lepiej się poznać, zintegrować 

oraz przekonać się na własnej skórze, że podróżowanie może być cool. 



Warsztaty światłowodowe 

 

25 maja 2022 r. uczniowie klasy I ET  

oraz pani Barbara Polak i pani Ewa Kłosowska 

uczestniczyli w warsztatach światłowodowych 

prowadzonych przez operatora telekomuni-

kacyjnego Feromedia w Łukowie.  

W programie wyjazdu było zwiedzanie 

Muzeum Regionalnego, gdzie młodzież zdobyła 

wiedzę z zakresu etnografii, geologii i historii 

Ziemi Łukowskiej.  

Wycieczka przyczyniła się do poznania 

historii lokalnej oraz nowoczesnych rozwiązań 

stosowanych w przekazie informacji.   



 



Góra Grosza 

 

„Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra 

Grosza jest największa na świecie!” 

Już po raz XXII odbyła się wielka zbiórka 

monet w ramach akcji Góra Grosza. Jak co roku 

nasza szkoła również wzięła w niej udział. Akcja 

„Góra Grosza” organizowana jest przez 

Towarzystwo Nasz Dom, które zajmuje się 

pomocą dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej. 

Jej celem jest zebranie funduszy na wsparcie 

podopiecznych wychowujących się poza własną 

rodziną (w domach dziecka, rodzinach 

zastępczych).  



Zebrane pieniądze zostaną przekazane na pomoc najbardziej 

potrzebującym dzieciom. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Zapraszamy ósmoklasistów na MECHANIK QUEST 

 

Podejmij wyzwanie Mechanika i weź udział  

w niezwykłej grze terenowej. Zapraszamy 

uczniów klas ósmych do ZSZ Nr 1 w Rykach  

w dniu 31 maja (wtorek) 2022 r. od godziny 

10:30 do godziny 13:00. Nie będzie nudnego 

chodzenia po szkole tylko...  

 

 

 

 

 



Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 

 

 

Uroczystość zakończenia nauki w szkole w tym roku przypadła  

na piątek, 24 czerwca. 

Każdy z niecierpliwością czekał na ten dzień, gdyż wiązało się to  

z końcem nauki, a początkiem odpoczynku – wakacji. 

Cała uroczystość rozpoczęła się o godz. 9:00, gdy zebrali 

się wszyscy, zarówno uczniowie, jak i Szanowne Grono 

Pedagogiczne, zaproszeni goście oraz pracownicy szkoły.  

Po krótkich przemowach dyrektora i przybyłych gości 

nastąpiło rozdanie świadectw oraz nagród. 

 



 

Koniec roku szkolnego 

2021/2022 
 

 

 

Kronikę w roku szkolnym 2021/2022 prowadzili: 

Daniel Kania i Maria Mazurek 


