
 

Wydarzenia roku szkolnego 2011/2012 

 
  WYNIKI MATURY W EKONOMIKU 

 

IV LO - 100 % absolwentów zdało maturę (średnio w kraju – 89 %)  

Jedna z 10 szkół w woj. podkarpackim, jedyna w powiecie sanockim ze 100 % zdawalnością 

 

Język polski – przeciętny wynik 62,4 %  

Matematyka – przeciętny wynik 59 %  

Język angielski – przeciętny wynik 75,5 %  

 

Technikum nr 1 - 89 % absolwentów zdało maturę (średnia w kraju – 70 %) 

 

Język polski – przeciętny wynik 52,4 % 

Matematyka – przeciętny wynik 55,6 % 

Język angielski – przeciętny wynik 64,7 % 

 

  Staż zawodowy w ramach programu Leonardo da Vinci 

W roku 2011 nasz szkoła realizowała projekt „Staże zawodowe szansą na sukces zawodowy absolwentów 

Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku”. W ramach tego projektu w dniach 05.03.2012-30.03.2012 

r. odbył się staż zawodowy. Organizacją przyjmującą była Hotelova akademia w Humennem na Słowacji. 

Staż odbyło dwanaścioro uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku z klas 2. i 3. kierunku technik żywienia i 

gospodarstwa domowego. Kwota dofinansowania uzyskana od Narodowej Agencji Rozwoju Edukacji 

wyniosła 21 966 EUR. więcej...  

 

  W dniach 17-21 czerwca 2012 r. uczennica naszej szkoły Karolina Jaworska wraz z opiekunką 

p. Bożeną Bekier wzięły udział w wycieczce do Brukseli. Wyjazd ten był nagrodą dla Karoliny za I miejsce 

w konkursie „Wolontariat niejedno ma imię”. Sponsorem nagrody była pani poseł do Parlamentu 

Europejskiego Elżbieta Łukacijewska. Uczestnicy wycieczki zwiedzali Brukselę, Parlament Europejski, 

piękne miasteczko położone w północnej części Belgii – Brugię zwaną Flamandzką Wenecją oraz Atomium, 

czyli monumentalny model atomu żelaza, powiększony ponad 160 miliardów razy, o wysokości ponad 100 

m. W Parlamencie młodzież wzięła udział w konferencji pt. „ Z otwartymi dłońmi” i wystawie poświęconej 

niezwykłemu człowiekowi Ks. Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu. Uczestnicy zwiedzając Parlament 

Europejski, mieli możliwość zobaczyć główną salę plenarną, w której odbywają się posiedzenia z udziałem 

wszystkich Posłów oraz Planetarium – Centrum dla Zwiedzających. W Centrum dostępne były dynamiczne i 

interaktywne ekrany multimedialne. Można było poznać historię integracji europejskiej. Możliwe to było 

również dzięki poręcznym przewodnikom multimedialnym, które na każdym etapie zwiedzania wyświetlały 

informacje i krótkie filmy.  

 

  Uczniowie klasy 3a pod opieką p. Małgorzaty Chomiszczak uczestniczyli w dniu 20 czerwca w 

Rzeszowie w spotkaniu edukacyjno- szkoleniowym „Eko- Logika” z cyklu „Zielona Polska”. Część 

edukacyjną poprowadził Gerard Sawicki- przyrodnik, dziennikarz Telewizji Polskiej S.A. W części 

artystycznej wystąpił Szymon Wydra z Carpe Diem.  

 

https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2014/05/leonardo/leonardo.pdf


  Konkurs oratorski  

 
  REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH „CO WIEMY O 

KRAJACH UE?”  

 

  W dniu 11 czerwca 2012 odbył się konkurs języka niemieckiego dla klas pierwszych. Udział 

wzięło 13 uczniów z klas 1a, 1l i 1ż . Konkurs składał się z 9 zadań, w których należało wykazać się wiedzą 

gramatyczno-leksykalną, a także umiejętnościami pisania ogłoszenia do gazetki młodzieżowej, orientacji w 

instytucie, a także autoprezentacji, za które można było uzyskać maksymalnie 55 pkt. I miejsce zajęła Edyta 

Szałankiewicz z kl. 1 a zdobywając 38,5,0 pkt, na II miejscu uplasowała się Sandra Chromiak z kl. 1 a (36,5 

pkt) , a III miejsce zajęły Katarzyna Pielech z kl. 1l (29 pkt) i Katarzyna Dudka z kl. 1 ż (29 pkt.). Konkurs 

przygotowała nauczycielka języka niemieckiego R. Słyszyk.  

 

  Gala w Warszawie. 6 czerwca w Warszawie członkowie zespołu „Green bomb” z Zespołu 

Szkół nr 1 w Sanoku pod opieką dyrektor Marii Pospolitak oraz nauczycielki geografii Małgorzaty 

Chomiszczak uczestniczyli w gali podsumowującej IV edycję ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego 

„Drugie życie elektrośmieci”. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się w Centrum Nauki Kopernik. Gratulacje 

złożyli młodzieży oraz opiekunom: minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas, minister środowiska 

Marcin Korolec, dyrektor generalny Europejskiej Platformy Recyklingu Umberto Reiteri, a także 

przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i sędziowie konkursu. 

Po oficjalnym ogłoszeniu wyników (przypomnijmy: sanocka ekipa zajęła w tym roku 2. miejsce w kraju w 

kategorii szkół ponadgimnazjalnych) nasi uczniowie mieli możliwość nie tylko obejrzenia licznych 

ekspozycji w Centrum Nauki, ale też wybrali się na spacer, by podziwiać Stadion Narodowy i zwiedzić 

najważniejsze zabytki stolicy. Do Sanoka młodzież przywiozła mnóstwo wrażeń oraz nowoczesny sprzęt 

elektroniczny, który wzbogaci szkolne pracownie: rzutnik multimedialny, ekran elektryczny, kamerę, 

drukarkę laserową i laptop.  

 

  Wspomnień czar. W dniach 2-3 czerwca miał miejsce zjazd absolwentów sanockiego 

ekonomika zorganizowany przez p. Czesławę Kurasz z okazji 55-lecia matury. Rozpoczął się mszą świętą w 

kościele Franciszkanów, którą uświetniła swoim śpiewem jedna z absolwentem p. Ryszarda xxxxxxx. Jej 

piękny śpiew wzruszył wszystkich. W czasie spotkania w szkole w obecności zaproszonych gości: prof. 

Ryszarda Borowca i dyrektor Marii Pospolitak opowiadali o sobie, swoim życiu po maturze, karierze, 

rodzinie. Ogromna większość całe zawodowe życie była związana z księgowością pracując na 

odpowiedzialnych stanowiskach głównych księgowych, biegłych księgowych, biegłych rewidentów, 

prezesów i udziałowców różnych firm. Dziś na emeryturze z nostalgią wspominają lata szkolne, swoich 

profesorów, podkreślają jak wiele zawdzięczają szkole, jak mocne podstawy im dała. Wielką wagę 

przywiązują do tego, że zawsze byli ze sobą w kontakcie, zawsze mogli na siebie liczyć i w miarę potrzeby 

pomagali sobie wzajemnie. Absolwenci spędzili ze sobą dwa piękne dni, w czasie których odwiedzili 

Galerię Beksińskiego, Rynek Galicyjski w Skansenie, wybrali się na wycieczkę w Bieszczady, Zanim się 

pożegnali już zaczęli tęsknić za następnym spotkaniem. Do zobaczenia.  

 

  Dzień Dziecka z Korczakiem Dzień Dziecka z Korczakiem  

„Szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego 

sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres praw i obowiązków. Ze wszystkich sam 

jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim”. Janusz Korczak 
Dzień Dziecka to wyjątkowe święto. Pierwszy czerwca to dzień przede wszystkim oczekiwany przez 

https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2014/05/ue/ue.doc


najmłodszych, a w tym roku szczególnie podkreślony chociażby dlatego, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

w dniu 16 września 2011 roku podjął uchwałę, ustanawiającą rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka, 

człowieka wielkiego, nazywanego Starym Doktorem. Korczak kochał dzieci, poświęcił im całego siebie, 

walczył o ich autonomię i dokonał czegoś wyjątkowego - poszedł z nimi na śmierć. Aby podkreślić 

wielkość Korczaka i uświetnić obchody Dnia Dziecka uczniowie Ekonomika wraz z wychowawcą p. 

Agnieszką Kutiak zorganizowali w gościnnych prograch Państwowej Szkole Muzycznej w Sanoku 

uroczystość „Dzień Dziecka z Korczakiem”. Gośćmi Ekonomika byli uczniowie szkół podstawowych. 

Młodzież ZS nr 1 przybliżyła sylwetkę Janusza Korczaka w formie ciekawej prezentacji. Recytowano 

wiersze o tym wielkim człowieku. Odbyła się też inscenizacja fragmentu słynnej jego książki „Król Maciuś 

pierwszy”. Nie zabrakło również rozrywek w formie konkursu wiedzy o Korczaku. Na koniec zespół 

muzyczny z sanockiego „Ekonomika” rozbawił publiczność znanymi utworami. Nie obeszło się bez 

piosenki Majki Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są”, czy „Konika na biegunach” Urszuli. Uczniowie 

otrzymali poczęstunek ufundowany przez Sanocką Spółdzielnię Mleczarską i piekarnię „Jatczyszyn”, 

którym serdecznie dziękujemy.  

 

  W dniu 24 maja w Osiedlowym Domu Kultury „Puchatek” odbyła się kolejna wystawa zwierząt 

pod hasłem „Stop pseudohodowcom” organizowana przez STONZ Sanok. Przy organizacji wystawy 

uczestniczyli członkowie koła „Animals” z klasy 2ż wraz z opiekunką koła - Iwoną Szuryn  

 

  Miło nam poinformować, że sanocki „ekonomik” znowu uplasował się w krajowej czołówce 

szkolnych zespołów promujących działania ekologiczne. W tym roku zespół „Green bomb” złożony z 

uczniów Zespołu Szkół nr 1 pod opieką nauczycielki geografii Małgorzaty Chomiszczak zajął II miejsce w 

czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego „Drugie życie elektrośmieci”. W rywalizacji 

wzięło udział 210 zespołów z całej Polski, w tym ze szkół ponadgimnazjalnych 61. Głównym celem 

konkursu – organizowanego przez Europejską Platformę Recyklingu S.A. (ERP Polska) przy udziale 

finansowym ERP Batteries Poland Sp. z o.o. oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej – jest promocja prawidłowego postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 

oraz bateriami. Konkurs składał się z dwóch etapów ocenianych odrębnie, a punkty uzyskane w drugim 

etapie liczono podwójnie. W etapie pierwszym uczniowie musieli zrealizować pięć zadań, w tym 

wypromować działania zespołu w szkole, zbadać lokalny rynek ZSEE i zużytych baterii oraz opracować 

plan działania dotyczący promocji zbiórki zużytego sprzętu i baterii. Drugi etap to realizacja trzech działań, 

czyli przeprowadzenie kampanii promocyjnej oraz zbiórka zużytego sprzętu i baterii. Zespół współpracował 

z wieloma instytucjami na terenie miasta: Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, Sanockim 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, Samorządowym Przedszkolem Publicznym nr 1, Szkołą 

Podstawową nr 2 oraz lokalnymi mediami. Efekty działań jurorzy konkursu ocenili na 280,34 punktów na 

300 możliwych do zdobycia. W dniu 6 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się 

uroczysta finałowa gala połączona z wręczeniem nagród. Dyrekcja szkoły i zespół raz jeszcze składają 

podziękowanie wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły w osiągnięciu tak wspaniałego wyniku 

konkursowego.  

 

  Po raz kolejny wolontariuszka z naszej szkoły Lena Chmura - za bezinteresowne poświęcanie 

własnego czasu, kreatywność, wymierne efekty w realizacji różnorodnych działań na rzecz innych ludzi 

otrzymała tytuł „wolontariusza roku”. GRATULUJEMY!!  

 

  Wolontariusze w znaczącym stopniu włączyli się w organizację i przeprowadzenie koncertu 

charytatywnego na rzecz Zuzi- uczennicy naszej szkoły . Akcja ta odbyła się 27kwietnia 2012 r. 

Pomysłodawcami koncertu byli maturzyści z Zespołu szkół nr 1, do których dołączyli uczniowie z innych 

sanockich szkół. Na terenie naszej szkoły wolontariuszki: Karolina Jaworska i Agnieszka Kiszka (1a), 



Dominika Biodrowicz, Dominika Łesak, Klaudia Kruczkiewicz i Sabina Stabryła (2a) zorganizowały loterię 

fantową pt. „Złap los”. Uczennice pozyskały fanty od sanockich przedsiębiorców a dochód z ich sprzedaży 

został przekazany na pokrycie kosztów leczenia Zuzanny. W czasie koncertu wolontariusze kwestowali na 

rzecz chorej koleżanki oraz dyżurowali przy poszczególnych stoiskach.  

 

  Dnia 23 maja 2012r. w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbyło się uroczyste ogłoszenie 

wyników konkursu „Wolontariat niejedno ma imię”. Był to konkurs literacki, polegający na opisaniu w 

formie eseju bądź listu wykonywanej pracy wolontarystycznej. Wzięli w nim udział wolontariusze z 

sanockich szkół ponadgimnazjalnych i studenci Uniwersytetu III Wieku. Jednak to naszym 

wolontariuszkom udało się zająć trzy pierwsze miejsca: Karolina Jaworska I miejsce, Anna Prach II miejsce 

i Mariola Mazur III miejsce. Karolina w nagrodę pojedzie do Brukseli , natomiast Ania i Mariola otrzymały 

nagrody rzeczowe. Opiekę nad wolontariuszami pełniła pani Monika Petryszak, która zaprezentowała 

działalność naszego koła, natomiast uczennice do konkursu przygotowała i zgłosiła nauczycielka Kinga 

Rogóz.  

 

  W dniu 21 maja 2012r. w naszej szkole odbyło się spotkanie wolontariuszy Zespołu Szkół nr 1 

oraz Zespołu Szkół w Besku. Spotkanie zorganizowała Pani Prezes Powiatowego Centrum Wolontariatu 

Czesława Kurasz. Miało ono na celu wymianę doświadczeń między uczniami oraz przekazanie młodszym 

kolegom sprawozdania z różnorodnych działań realizowanych w ramach wolontariatu. Uczniowie 

podkreślali jak ważną dla społeczeństwa pracę wykonują i jak sami dzięki niej kształtują swój charakter i 

doskonalą się. O swoich wieloletnich działaniach opowiadała Paulina Pluskwik - Wolontariusz Roku 2011, 

a Aleksandra Grządziel i Adrianna Jaślar omówiły na podstawie prezentacji multimedialnej swój udział w 

wielu akcjach organizowanych przez Powiatowe Centrum Wolontariatu. Uczniowie mieli również 

możliwość zwiedzić Muzeum Historyczne i obejrzeć obrazy Zdzisława Beksińskiego oraz zwiedzić 

Miasteczko Galicyjskie w sanockim skansenie.  

 

  Szybki Pit dla przyszłych ekonomistów – lekcje w 'Ekonomiku' w Sanoku W tym roku Urząd 

Skarbowy w Sanoku rozpoczął współpracę z Zespołem Szkół Nr 1 przygotowującym młodzież m.in. do 

zawodu technik ekonomista. W ramach współpracy przeprowadzone zostały lekcje, na których przyszli 

ekonomiści przećwiczyli wypełnianie zeznań rocznych przy pomocy aplikacji komputerowych i wysyłanie 

ich drogą internetową.  

 
  

 

  Uczniowie „Ekonomika” w Brukseli. Ostatni weekend kwietnia był dla trójki uczniów 

sanockiego „Ekonomika ”wyjątkowym przeżyciem. Patrycja Sobka, Patrycja Łupińska , Andrzej Solon oraz 

towarzysząca im nauczycielka Agnieszka Wal spędzili go wraz z młodzieżą z pozostałych 26 krajów Unii 

Europejskiej na symulowanej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. 

Reprezentując Polskę, wspólnie z ponad 150 kolegami i koleżankami mieli okazję dyskutować, negocjować 

i wymieniać poglądy, by wypracować konsensus w sprawie opinii, w której zwarte zostało stanowisko 

EKES na temat szczytu w sprawie zrównoważonego rozwoju Rio+20. Podczas sesji plenarnej wzięli udział 

w prawdziwej debacie z wyższymi urzędnikami EKES-u, z przewodniczącym Komitetu Steffanem 

Nilsonem na czele. Jak stwierdzili uczniowie wyjazd ten był bardzo cennym doświadczeniem. Pozwolił nie 

tylko na poznanie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, specyfiki jego pracy, ale przede 

wszystkim na spotkanie rówieśników z krajów Unii. Wspólne rozmowy, dyskusje na wiele ważnych 

tematów, ale też zabawa, taniec stanowiły znakomitą okazję, aby lepiej się poznać, przekonać jak wiele nas 

łączy. Wszyscy czuliśmy się równi – byliśmy po prostu Europejczykami, choć każdy z nas wnosił coś 

swojego, typowego dla jego kraju. Doskonała organizacja całego przedsięwzięcia, entuzjazm, radość, 



przekonanie, że razem można wiele zdziałać, ze nie ma między nami barier utwierdza nas w poczuciu, że 

młodzi ludzie będą wspólnie budować przyszłość Europy.  

 

   

 

  Dnia 27 kwietnia odbyła się akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja przygotowana przez 

klasę 2u wraz z wychowawcą Iwoną Szuryn. Występ klasy 2u oglądały p.dyr. Maria Pospolitak, z-ca dyr. 

p.Renata Gromek oraz klasy 1-sze i 2-gie wraz z nauczycielami. W czasie akademii usłyszeliśmy pieśń 

„Witaj majowa jutrzenko” oraz piękny utwór „Wolność” Marka Grechuty.  

 

  27 kwietnia 2012 r Pożegnanie klas maturalnych.  

 
  Zapraszamy do lektury szóstego numeru naszej gazetki ekologicznej „E- kumam”, która dostępna jest 

również na stronie http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/eqmam/12/5/6/ (z efektami dźwiękowymi i 

w zgodnym układzie stron).  

 

  25.04.2012 roku uczennice z naszej szkoły chcąc uczcić "Dnień Ziemi" udali się na rajd 

rowerowy po okolicy Sanoka Przejechali blisko 30 km trasą: Sanok - Dąbrówka - Zabłotce - Czerteż - 

Jurowce - Srogów Dolny - Trepcza - Sanok. W trakcie wycieczki uczestnicy podziwiali wiosenna florę, ale 

także panoramę na Bieszczady, zwiedzili cerkiem w Czerteżu, dwór w Jurowcach oraz pomnik Jana Pawła 

w Trepczy. Uhonorowaniem trudu było wspólne ognisko. W rajdzie wzięły udział: 1a, 1l, 1k pod opieką 

nauczycieli: Sabina Pelc-Szuryn, Pawła Bieganowskiego oraz Radosława Zdybek  

 

  25 kwietnia 2012 r. w siedzibie Komitetu Okręgowego OWE przy oddziale wojewódzkim 

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie XXV Olimpiady 

Wiedzy Ekonomicznej. Zaproszeni na nie zostali laureaci i finaliści zawodów okręgowych. Z naszej szkoły 

w spotkaniu uczestniczyli Artur Zimny (laureat 1-go miejsca zawodów okręgowych) i Łukasz Pielech 

(laureat 5-go miejsca zawodów okręgowych) wraz z opiekunem naukowym prof. Ewą Starego. Zaproszeni 

uczniowie otrzymali gratulacje oraz nagrody z rąk przewodniczącej Komitetu Okręgowego OWE dr 

Krystyny Sieniawskiej, rektora Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie dr Krzysztofa Kaszuby oraz 

sekretarza Komitetu Okręgowego OWE p.Danuty Szakała. Uczniowie podzielili się swoimi spostrzeżeniami 

i emocjami, które towarzyszyły im podczas przygotowań i zmagań konkursowych w kolejnych etapach 

olimpiady. Zaproszeni goście podkreślili i docenili zaangażowanie uczniów w zdobywanie i pogłębianie 

szerokiej wiedzy ekonomicznej. Uczestnicząc w spotkaniu Artur i Łukasz czuli satysfakcję, iż znaleźli się w 

gronie 8-ciu najlepszych młodych ekonomistów Podkarpacia.  

 

  Żaneta Żołnierczyk i Dominika Sokalska będą posłankami na Sejm Dzieci i Młodzieży 1 

czerwca 2012 r. Dodatkowo 12 i 13 maja br. nasze posłanki będą uczestniczyły w obradach Komisji 

Sejmowej. Sukces dziewczyn jest o tyle ważny, że na zakwalifikowanych 230 zespołów z całej Polski (w 

sumie zarejestrowanych było ponad 800 zespołów), praca dziewczyn otrzymała 96 pkt i jest to trzecia 

najwyższa punktacja w konkursie. W województwie podkarpackim dziewczyny uzyskały najwyższą 

punktację z wszystkich startujących zespołów. 

http://sdim.ceo.nq.pl/Wyniki.html?wojewodztwo=9#podkarpackie Gratulujemy naszym koleżankom i 

http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/eqmam/12/5/6/


kolegom z II Liceum i Gimnazjum nr 2 w Sanoku, którzy również wezmą udział pracach młodzieżowego 

Sejmu! Liczymy na współpracę:)  

 

  20 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbył się wojewódzki finał III 

edycji Konkursu wiedzy o Funduszach Europejskich w województwie podkarpackim. Naszą Szkołę 

reprezentował Dariusz Drozd z klasy 3a pod opieką prof. Ewy Starego. Był to drugi etap konkursu, w 

którym uczestniczyli najlepsi uczniowie – zwycięzcy zawodów szkolnych. Poziom rywalizacji był bardzo 

wysoki o czy świadczy konieczność dogrywki o drugie i trzecie miejsce. Darek okazał się 

bezkonkurencyjny. Uzyskując najwyższą liczbę punktów, zdobył 1 miejsce i tytuł laureata konkursu. W 

nagrodę otrzymał wysokiej klasy smartfona, bon zakupowy wartości 200 zł oraz materiały edukacyjne i 

promocyjne dotyczące Funduszy Europejskich, zaś szkoła nagrody rzeczowe o wartości 760 zł.  

 
  W dniu 18 kwietnia 2012 odbył się konkurs języka niemieckiego „Bleibt gesund und fit” dla klas drugich 

i trzecich organizowany w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Udział wzięło 12 uczniów z klas 

2a, 2o, 2u i 3a. Konkurs składał się z 6 zadań, w których należało wykazać się umiejętnością pisania oraz 

wiedzą gramatyczno leksykalną, związaną z racjonalnym odżywianiem. I miejsce zajęła Kinga Łukaszczyk 

z klasy 3a, zdobywając 24 pkt, II miejsce przypadło Natalii Pilch z klasy 2o (23 pkt), a na III miejscu  

uplasował się Jarosław Majka z klasy 2a (22 pkt). Konkurs przygotowała nauczycielka języka niemieckiego 

Magdalena Tomkiewicz.  

 

  13 kwietnia 2012 r. – w 69 rocznicę wykrycia przez oddziały niemieckie grobów Polaków w 

Katyniu, oraz w 72 rocznicę dokonania tej zbrodni przez radzieckie NKWD w naszej szkole odbyła się 

uroczysta akademia. Akademię tę przygotowała klasa 3a pod kierunkiem nauczyciela historii- prof. Joanny 

Albigowskiej. W zadumie refleksyjnego montażu słowno-muzycznego posłuchali i obejrzeli uczniowie klas 

pierwszych i trzecich, Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele.  

 
  W dniu 11 kwietnia nauczycielki biologii Iwona Szuryn i Monika Zych zorganizowały eliminacje do 

międzyszkolnego konkursu biologicznego.W konkursie wzięli udział uczniowie klas 2a, 4ha, 4hb, 4ż, 4l i 

3o. Do finału, który odbędzie się 18 kwietnia w I LO zakwalifikowali się: Damian Tobiasz kl 2a, Monika 

Hryma kl.4ż, Iwona Kiczorowska kl. 4hb  

 
  W dniu 3 kwietnia 2012 r. odbył się etap szkolny III edycji Konkursu wiedzy o Funduszach Europejskich 

w województwie podkarpackim, w którym wzięło udział 20 uczniów z klas 1, 2, 3 i 4-tych. Ich zadaniem 

było rozwiązanie testu obejmującego problematykę polityki spójności UE, funduszy strukturalnych i 

programów operacyjnych. Największą liczbę punktów uzyskali: Dariusz Drozd (3a) 22pkt. i Patrycja Ziobro 

(4a) 20pkt. i ex aequo Karolina Jaworska (1a) i Magdalena Kruczyńska (1a) po 19 pkt . Do etapu 

wojewódzkiego zgodnie z regulaminem konkursu przechodzi tylko jedna osoba, która w etapie szkolnym 

uzyskała najwyższą liczbę punktów. Tak więc zwycięzcą etapu szkolnego został Dariusz Drozd, który 

będzie reprezentować naszą szkolę w finałach wojewódzkich. Uczniów do konkursu przygotowała prof. 

Ewa Starego.  

 

  2 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkół nr 1 odbyła się debata na temat "Idea samorządności a 

rzeczywistość" zorganizowana w ramach projektu realizowanego przez CEO "Sejm Dzieci i Młodzieży". 

Szczegóły  

 

  W dniach 30- 31 marca w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku odbyła się zbiórka elektrośmieci i 

baterii. Była to już piąta tego typu akcja zorganizowana przez młodzież „ekonomika”, a czwarta w ramach 

ogólnopolskiego konkursu „Drugie życie elektrośmieci”. Zebrano 11,194 ton elektroodpadów oraz 45 kg 

https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2014/05/ula/tekst.htm


baterii. Dyrekcja, młodzież i nauczyciele składają serdeczne podziękowania uczestnikom zbiórki oraz 

instytucjom wspierającym: Starostwu Powiatowemu w Sanoku, Urzędowi Miasta Sanoka, Fundacji 

Karpackiej, Bankowi Pekao S. A., Podkarpackiemu Bankowi Spółdzielczemu, SKOK-owi Stefczyka, 

Agencji „Echo- media” oraz właścicielom sklepów Office1, Antykwariat SABA i Komputronik. Wśród 

uczestników rozlosowano nagrody ufundowane przez dyrekcję Sanockiego Domu Kultury, właścicieli 

następujących lokali: NOBO Cafe, Restauracja „Pod Zegarem”, Bar „Olimp” oraz „Apogeum atelier 

fryzjerskie”. Szczęśliwych posiadaczy losów nr 6, 28, 41, 51, 71, 92, 101, 119, 120, 128 i 135, którzy 

jeszcze nie odebrali nagród, zapraszamy do siedziby szkoły na ulicy Sobieskiego 23. W skład Zespołu 

„Green bomb”, który bierze udział w konkursie wchodzą uczniowie: Klaudia Kruczkiewicz, Anna Lipka, 

Dominika Łesak, Justyna Fornal, Klaudia Jakubowska, Martyna Osękowska, Patrycja Stabryła, Szymon 

Stach, Andrzej Solon i Dominik Stojak. W zbiórce pomagali również Darek Drozd, Marcin Fornal i Arek 

Szałankiewicz. Opiekunką jest nauczycielka geografii p.Małgorzata Chomiszczak. Wyniki ogólnopolskiego 

konkursu zostaną ogłoszone 25 maja.  

 

  29.02 2012 odbył się w naszej szkole kiermasz zorganizowany przez szkole koło PCK. Dochód 

z imprezy przeznaczony został na leczenie trzyletniej Patrycji Więch chorej na białaczkę.Uczniowie wraz z 

nauczycielami przygotowali loterię fantową, kartki i ozdoby świąteczne, z pomocą przyszła też pani 

pedagog i panie z cukierni, które upiekły ciasta. Impreza się bardzo udała, młodzież i nauczyciele mieli dużo 

radości kupując losy(rozeszły się w ciągu godziny) i pyszne ciastka. Do puszki wrzucono trochę 

dodatkowych pieniędzy, w sumie uzbierało się 640 zł. Pieniądze zostały przekazane rodzicom Patrycji. 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w tę akcję.  

 

  W dniu 28 marca odbyły się w szkole „Potyczki ekologiczne”, w których wzięły udział klasy 

pierwsze. Drużyny rywalizowały w sześciu konkurencjach: kalambury, hasło ekologiczne, rzut baterią do 

celu, krzyżówka, elektroludek i puzzle. I miejsce zajęły „Eko- ludki” z klasy 1a, II miejsce „Ekobomba” z 

klasy 1ż, III miejsce „Elektrofachowcy” z klasy 1h, a IV miejsce „Paciochy” z klasy 1l.  

 
  W dniu 27 marca 2012 r. nauczyciele wychowania fizycznego realizowali program edukacyjny na temat 

zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze na człowieka pt. ”Kleszcz mały czy duży nic dobrego 

nie wróży”. Celem spotkań była edukacja młodzieży w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych, czyli 

wykształcenie umiejętności zabezpieczania się przed ukąszeniem kleszcza, zachowania się po stwierdzeniu 

ukąszenia oraz roli szczepień ochronnych w zapobieganiu zachorowaniom na kleszczowe zapalenie mózgu i 

opon mózgowych. Programem objęto następujące 10 klas, tj.: 1k, 4hb, 2u, 4l, 2kl, 4ż, 3o, 3h, 1a. Program 

ten został zainicjowany przez pracowników promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

województwa podlaskiego i członków Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddział w 

Białymstoku.  

 
  Duży sukces odniosła uczennica klasy 4ż Magadalena Kobrzeniecka na okręgowych zawodach XX 

Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, które odbyły się 23 marca w Rzeszowie. Magda zajęła 2 

miejsce, przegrywając zaledwie jednym punktem ze zwycięzcą. Uczennicą opiekowała się p. Agnieszka 

Wal  

 

  W dniu 23 marca uczennice klasy 2a pod opieką p. Magdaleny Zając udały się do Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Sanoku, żeby przeprowadzić zajęcia edukacyjne dotyczące elektroodpadów. 

Czwartoklasiści obejrzeli prezentację dotyczącą zasad postępowania z elektrośmieciami i bateriami. W 

dalszej części spotkania uczestniczyli w różnorodnych grach i konkursach związanych z tematem spotkania. 

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów: Sklep Office1, Antykwariat SABA, 

PBS, Pekao S.A., SKOK Stefczyka, Komputronik, Fundację Karpaty- Polska i Urząd Miasta.  

 



  23 marca 2012r. w naszej szkole odbył się konkurs polonistyczno-historyczny „Matura na 

100%”, w którym wzięli udział uczniowie klas maturalnych. Celem konkursu było zmotywowanie 

tegorocznych maturzystów do przypomnienia i utrwalenia wiadomości, które z pewnością będą przydatne 

na egzaminie dojrzałości. I miejsce zajęła Gabriela Sieczkowska z klasy 3o, II miejsce – Martyna Wróbel z 

klasy 3o a III miejsce – Gabriela Papisz z klasy 4l. Konkurs zorganizowały nauczycielki języka polskiego – 

Kinga Rogóz i historii – Joanna Albigowska.  

 

  21 marca 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku odbył się finał X 

edycji Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Czerpiąc ze źródła…” – Mojość, w której Ewelina 

Skoczułek (opiekun Kinga Rogóz) otrzymała wyróżnienie i nagrody książkowe. Podziękowania za 

współpracę i przygotowywanie młodzieży do konkursu otrzymały nauczycielki języka polskiego: Zofia 

Liput i Kinga Rogóz.  

 

  W dniach 14 i 15 marca 2012 r. w szkole rozegrano wewnątrzszkolny turniej piłki halowej. W 

kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęły klasy III, drugie klasy I, a trzecie miejsce przypadło 

reprezentacji klas IV. W klasyfikacji chłopców I miejsce zdobył zespół z klasy 2l, drugie wywalczyli 

chłopcy z klasy 1u, na trzecim miejscu sklasyfikowano chłopców z klasy 4l.  

 

  12 marca 2012 pan Krzysztof Pater - ekonomista, członek Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego, minister pracy w rządzie J. Buzka spotkał się z uczniami naszej szkoły. Wizyta 

była częścią programu "Twoja Europa, Twój głos", w którym bierzemy udział. Uczniowie klasy 3 i 4 

technikum ekonomicznego mieli okazję dowiedzieć sie wielu interesujących rzeczy dotyczących 

funkcjonowania EKES i innych instytucji europejskich. Otrzymali też sporo materiałów na ten temat 

przekazanych naszej szkole prze Komisję Europejską. Indywiduane spotkanie z panem Paterem mieli też 

uczniowie i opiekun p. Agnieszka Wal, wyjezdżający w kwietniu na sesję plenarną do Brukseli. 

Otrzymaliśmy na nim wiele cennych wskazówek i rad, które wykorzystamy aby jak najlepiej przygotować 

się do tej ważnej imprezy.  

 

  Chłopcy z klasy 3a w ramach przedmiotu PRAWO przygotowali wystawę tematyczną z okazji 

Międzynarodowego Dnia Praw Konsumenta. Na świecie Dzień Konsumenta obchodzony jest od 15 marca 

1983 r., czyli od pamiętnego wystąpienia Johna F. Kennedy'ego w Kongresie Stanów Zjednoczonych, na 

którym sformułował cztery podstawowe prawa konsumenta: do informacji, wyboru, bezpieczeństwa i 

reprezentacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią wystawy (obok biblioteki szkolnej). 

Materiały na wystawę udostępnił Powiatowy Rzecznik Konsumentów.  

 

  W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie już po raz IX zorganizowano 

Międzyszkolny Konkurs Geograficzny „Odkryj świat z Poznaj Światem”, nad którym patronat objął 

Prezydent Miasta Krosna. W konkursie wzięło udział 43 uczniów z dziesięciu szkół Rzeszowa, Krosna i 

Sanoka. Naszą Szkołę reprezentowali: Agnieszka Domaradzka z klasy 2h, Jarek Majka i Konrad Ślazyk z 

klasy 2a oraz Szymek Stach z klasy 3a, który osiągnął bardzo wysoki wynik w rywalizacji końcowej. 

Uczestnicy konkursu wysłuchali również prelekcji „Zjednoczone Emiraty Arabskie - tradycja i 

nowoczesność”, którą wygłosiła pani Aleksandra Kozubal, przewodnicząca rzeszowskiego oddziału 

Polskiego Towarzystwa Geograficznego.  

 



  Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta” ogłosili wyniki 

rywalizacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Najlepszy wynik osiągnęła Agnieszka Domaradzka z klasy 

2h. Dyplomy wyróżnienia otrzymali również: Adriana Gabryś z klasy 2o, Krystyna Kurnyta z klasy 4hb 

oraz Marceli Kabala z klasy 4l.  

 

  W dniu 9 marca odbyły się warsztaty plastyczne „Ze starego coś nowego, czyli kreatywny 

recykling”, które poprowadziła pani Anna Maria Pilszak, malarka i plastyczka z Sanockiego Domu Kultury. 

Wzięły w nich udział przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 1 w Sanoku wraz z 

nauczycielkami oraz członkowie Zespołu „Green bomb” z koleżankami z klasy 1a. Celem spotkania była 

realizacja działań rozwijających wyobraźnię oraz nauka proekologicznych zachowań. Przedszkolaki 

wystąpiły również w przedstawieniu „Kłopoty Leśnego Skrzata”, które zostało entuzjastycznie przyjęte 

przez widzów.  

 

  W dniach 06-07.03.2012r. Zarząd Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku przy 

współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Sanoku przeprowadził międzyszkolne eliminacje do Ogólnopolskiego 

Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego PTTK (OMTTK). Wcześniej w celu wyłonienia 

reprezentantów szkół przeprowadzono wewnętrzne eliminacje, w których udział wzięły zespoły z klasy 3H i 

3A. Szczegóły  

 

  Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu  

 
  I i II miejsce w kategorii kobiet (D. Szafran, Z. Gorzkowska) oraz III w kategorii pracownicy uczelni i 

szkół (R. Zdybek) to efekt zmagań w slalomie specjalnym w narciarstwie alpejskim zorganizowanym w 

ramach Zawodów Integracyjnych w Sportach Zimowych o Puchar Rektora PWSZ im. Jana Grodka w 

Sanoku. Zawody przeprowadzono 1 marca 2012 r. w Ośrodku Narciarskim „KiczeraSki” w Puławach.  

 

   

 

  W dniu 2 marca 2012 roku trzy wolontariuszki naszej szkoły: Lena Chmura, Justyna Biłas i 

Paulina Pluskwik wraz z opiekunką panią Bożeną Bekier wzięły udział w III Edycji Konferencji: „Kobieta 

Aktywna” pod patronatem Pierwszej Damy RP Anny Komorowskiej. Konferencja odbyła się w Rzeszowie. 

Uczestniczyły w niej m.in. Jolanta Kwaśniewska – prezes fundacji „Porozumienie bez barier”, Olga Frycz – 

aktorka młodego pokolenia oraz Monika Podulka – wokalistka zespołu 7 SEKUND, finalistka programu 

„Mam Talent”.  

 

  Gazetka w pdf Zapraszamy do lektury piątego numeru naszej gazetki ekologicznej „E- kumam”, 

która dostępna jest również na stronie http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/eqmam/12/2/5/  

 

  W dniu 29.02.2012 odbyła się VII edycja Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego 

zorganizowana przez nauczycieli języka niemieckiego z I LO w Sanoku i PSNJ O/ Przemyśl Koło Sanok. W 

https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2014/05/sabina2/sabina2.doc
javascript:displayWindow('http://www.zs1sanok.republika.pl/prawa/studniowka/studniowka.html',660,500)
javascript:displayWindow('gosia13/gazetka.pdf',660,500)


konkursie brało udział 35 uczniów z I LO, II LO, ZS nr 1, 2, 3 z Sanoka oraz uczennica z LO w Lesku. 

Naszą szkołę reprezentowały Małgorzata Bartko i Karolina Biłas z kl. 3o oraz Ewelina Januszczak z kl. 4a. 

Konkurs obejmował zadania z rozumienie ze słuchu, pracę z tekstem oraz wypowiedź pisemną. Karolina 

Biłas otrzymała wyróżnienie. Uczennice do konkursu przygotowywała prof. R. Słyszyk.  

 

  W dniu 24 lutego przeprowadzono zawody szkolne III edycji Podkarpackiego Konkursu 

Turystyczno- Krajoznawczego, którego organizatorami są Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana 

Szczepanika w Krośnie oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych (WSETiNS) w 

Kielcach - Wydział Zamiejscowy w Krośnie. Uczestniczy rozwiązywali test złożony z 40 pytań, a 

najwyższe wyniki osiągnęli Szymon Stach z klasy 3a oraz Maciej Pastuszak z klasy 2l. Zawody 

wojewódzkie odbędą się 16 marca w Krośnie.  

 

  W dniach 22 – 23 lutego 2012 r. w Szkole rozegrano kolejny już Wewnątrzszkolny Turniej 

Unihokeja. W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęły klasy trzecie, drugie klasy czwarte, trzecie 

natomiast kasy pierwsze. W kategorii chłopców najlepsi okazali się chłopcy z klas czwartych, drugie 

miejsce zdobyła reprezentacja klasy 1u, trzecie miejsce przypadło klasom drugim.  

 

  Dnia 21 lutego odbył się koncert na zakończenie karnawału, z udziałem połączonych zespołów: 

ZS nr 1 i I LO.  

 

  Dnia 21 lutego 2012r. uczennice klas: 3o Krystyna Wójcik (opiekun Zofia Liput) oraz 4ha 

Ewelina Dyląg (opiekun Kinga Rogóz) zajęły egzekwio 2. miejsce w IX MIĘDZYSZKOLNYM 

KONKURSIE TWÓRCZOŚCI WŁASNEJ zorganizowanym przez nauczycieli-bibliotekarzy II Liceum 

Ogólnokształcącego w Sanoku. Uczennice otrzymały dyplomy oraz książki.  

 

  W niedzielę 19 lutego 2012 roku nasi uczniowie kwestowali w Kościele pw. Przemienienia 

Pańskiego w Sanoku. Zebrane pieniądze zostały przekazane na leczenie osoby chorej na mukowiscydozę.  

 

  W dniach 17 i 24 stycznia 2012 r. w Szkole odbył się I Wewnątrzszkolny Turniej Badmintona. 

W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce drużynowo zajęły klasy III, drugie klasy IV, trzecie natomiast kasy 

II. W kategorii chłopców najlepsi okazali się chłopcy z klas czwartych zdobywając pierwsze i drugie 

miejsce, trzecie miejsce przypadło klasom III.  

 

  W dniu 17 lutego 2012 r. 26 uczniów z klas 4ha, 4hb, 3h, 3a, 1ż i 2u uczestniczyło w kursie 

„Animacja czasu wolnego” zorganizowanym przez firmę STAGEMAN POLSKA - lidera animacji czasu 

wolnego w Polsce. Szkolenie, które poprowadził trener animacji p. Tomasz Misztal obejmowało ogólną 

wiedzę na temat animacji, specyfikę pracy animatora, dzienne i wieczorne zajęcia animacyjne, 

organizowanie czasu wolnego, tańce mini disco oraz autoprezentację i promocję w animacji. Zajęcia były 

przeprowadzone w sposób praktyczny - było dużo ćwiczeń, gier, zabaw, scenek i umiejętności, które 

wykorzystuje Animator w rzeczywistych sytuacjach. Wszyscy uczestnicy uzyskali certyfikat ukończenia 

szkolenia (w j.polskim i j.angielskim).  

 



  16 lutego 2012 roku odbyła się wieczornica poetycka pt. „W okowach miłości”, przygotowana 

przez nauczycieli języka polskiego: Kingę Rogóz i Jacka Kosztołowicza. Uczniowie klas 1a, 2 ż i 3a 

recytowali erotyki i ukazywali dylematy miłosne bohaterów literackich.  

 

  W dniu 15 lutego 2012 r. w Szkole odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora 

Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego. Turniej adresowany był do sanockich gimnazjów a jego 

celem była popularyzacja piłki siatkowej oraz integracja środowiska uczniowskiego i nauczycielskiego. W 

ogólnej klasyfikacji pierwsze miejsce zajęło Gim. nr 4, drugie i trzecie miejsce przypadło drużynom 

wystawionym przez Gim. nr 1, czwarte miejsce zdobyło Gim. nr 2.  

 

  XI Olimpiada Młodych Barmanów. Sebastian Kafara z klasy 4ż (technikum żywienia) 

zakwalifikował się do Finału XI Olimpiada Młodych Barmanów, która odbędzie się 17 marca 2012 

Radisson Blu Centrum Hotel w Warszawie. Po raz jedenasty umiejętności przyrządzania napoi mieszanych 

zaprezentują uczniowie szkół gastronomicznych z całej Polski. Uczniowie zaproszeni do wzięcia udziału w 

finale zostali wyłonieni na podstawie pisemnych testów kwalifikacyjnych przeprowadzanych w 89 szkołach 

w całej Polsce. Finaliści rywalizować będą w 3 konkurencjach: Test Pisemny, Test Praktyczny /napój 

mieszany losowo wybrany z listy/ oraz Kompozycja Własna. W finale Olimpiadzie weźmie udział 40 

uczniów reprezentujących czterdzieści szkół gastronomicznych. Gratulacje i powodzenia w Warszawie!  

 

  Dominika i Ania z Zespołu „Green bomb” przeprowadziły, w dniu 30 stycznia wraz z 

pracownikiem portalu esanok.pl, sondę uliczną na temat wiedzy o elektroodpadach i zużytych bateriach. 

Zapraszamy do obejrzenia filmu i zdjęć. Link do filmu 

http://www.youtube.com/watch?v=WrqcXE6ydC8&feature=share  

 

  Ogłoszenie wyników konkursów ekologicznych. W konkursie „Baterie za wolność!” nagrodę, 

czyli wybrany dzień bez pytania, otrzymują klasy 1a, 2o i 3a. W konkursie „Jak należy postępować z 

zużytym sprzętem elektrycznym i bateriami” nagrody za plakat otrzymają Katarzyna Biskup z kl. 2o i 

Karolina Jaworska z kl. 1a. Wyróżnione zostały też hasła Anity Olearczyk z kl. 1k oraz wiersz Karoliny 

Kwolek z kl. 2o. Gratulujemy.  

 

  Zespół „Green bomb” przypomina, że 27 stycznia zostanie podsumowana akcja „Baterie za 

wolność” za I semestr, czyli rywalizacja międzyklasowa, której stawką jest wybrany dzień bez pytania. 

Największe szanse na wygraną mają obecnie klasy 1a, 2o i 3a. Baterie należy przynosić do pracowni 

geograficznej. Zapraszamy również wychowawców klas do włączenia się w zbiórkę i wsparcie swoich 

uczniów w rywalizacji.  

 

  26 stycznia 2012 roku odbyła się V edycja konkursu „Z hotelem na ty”, w którym uczestniczyły 

3-osobowe zespoły z klas:3h,4ha i 4hb technikum hotelarskiego. Rywalizujący uczniowie musieli wykazać 

się wiedzą z zakresu organizacji i techniki pracy w hotelarstwie, turystyki, obsługi konsumenta, komunikacji 

z gościem hotelowym w języku obcym, umiejętnością rozwiązywania problemu w recepcji hotelowej oraz 

znajomością dokumentacji hotelowej. Komisja konkursowa w składzie: p.wicedyrektor A.Lipka, prof. 

K.Indyk i prof. B.Massey oceniała uczestników i wyłoniła zwycięzców. I miejsce zajął zespół z klasy 4hb 

(Agnieszka Bryk, Karolina Malec, Agata Serwańska), II miejsce zajął zespół z klasy 4ha (Joanna Liszka, 



Agnieszka Chytła, Katarzyna Żak) III miejsce zajął zespół z klasy 3h (Ewelina Ścibor, Jessica Matus, 

Karolina Radwańska)  

 

  W dniu 25 stycznia uczennice klasy 3a: Justyna Fornal, Klaudia Jakubowska i Patrycja Stabryła 

przeprowadziły wywiad z panem Piotrem Kutiakiem, pracownikiem Urzędu Miasta Sanoka. Tematem 

spotkania była gospodarka odpadami elektrycznymi i elektronicznymi oraz zużytymi bateriami w mieście. 

Zdobyte informacje zostaną wykorzystane do opracowania raportów w ramach konkursu „Drugie życie 

elektrośmieci”.  

 

  W dniu 23 stycznia odbyła się Konferencja pt. „Poznać go jeszcze raz – rozważania o życiu i 

twórczości Czesława Miłosza,” w Sanockim Domu Kultury. Na konferencję, która była podsumowaniem 

realizowanego przez grupę uczniów i nauczycieli języka polskiego oraz nauczycieli bibliotekarzy projektu 

Miłosz od Nowa zaprosiliśmy uczniów z szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Sanoka wraz z 

opiekunami. Patronat honorowy nad spotkaniem objął starosta sanocki Pan Sebastian Niżnik. W czasie 

konferencji młodzież wysłuchała wykładu Pana Leszka Puchały – dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Sanoku pt. „Rola twórczości Miłosza w literaturze,” a także wywiad „Oczyma Mistrza” 

przeprowadzonego przez uczennice klasy 2o Amandę Florko i Adriannę Gabryś z poetą Januszem 

Szuberem. W trakcie spotkania miała miejsce projekcja filmu „Sławni o Miłoszu” oraz spektakl teatralny 

„Oskarżony Czesław M.” w wykonaniu klasy 2o.  

 

  W dniu 20.01.2012 r. koło biblioteki szkolnej odbyła się wystawa zaprojektowanych przez 

uczniów klasy 1a i 2a laleczek w ramach projektu UNICEF „Wszystkie Kolory Świata.” Kluczowym 

zadaniem projektu było przygotowanie przez uczniów charytatywnych laleczek, które zostały wystawione 

na sprzedaż. Każda chętna osoba mogła zaopiekować się wybraną przez siebie laleczką, a jednocześnie 

uratować życie prawdziwemu dziecku z Sierra Leone przekazując na ten cel dowolną kwotę.  

 

  Członkowie Zespołu „Green bomb” odwiedzili w dniu 18 stycznia Gminny Punkt Zbiórki 

Odpadów w Sanoku. Celem wizyty było zapoznanie się z pracą Zakładu Oczyszczania Miasta oraz 

pozyskanie informacji potrzebnych do opracowania raportów w konkursie „Drugie życie elektrośmieci”. 

Grupę oprowadziła po zakładzie pani Magdalena Nowak- Grudzień, specjalista do spraw ewidencji 

surowców wtórnych. Opiekę nad uczniami sprawowała p. Elżbieta Grzeszczak.  

 

  W dniu 13 stycznia 2012 r. pięciu uczniów naszej szkoły: Artur Zimny (4a), Łukasz Pielech 

(4a), Bartłomiej Piecuch (4a), Łupińska Patrycja (3a) i Tomala Ewa (3a) uczestniczyło w zawodach 

okręgowych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej , które odbyły się w Zespole Szkół Ekonomicznych w 

Rzeszowie. Uczestnicy odpowiadali na jedno pytanie o charakterze ogólnym dotyczące tematu wiodącego tj. 

„W poszukiwaniu Nowego ładu ekonomicznego” oraz rozwiązywali zadanie z analizy finansowej i 30 pytań 

testowych. Opiekę nad uczniami sprawowała i do ekonomicznej rywalizacji przygotowała prof. Ewa 

Starego.  

 

  W dniu 11.01.2012 r. w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie odbył się etap okręgowy 

IV Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej . Do rywalizacji przystąpili uczniowie szkół hotelarskich z woj. 

podkarpackiego i lubelskiego, którzy wygrali zawody szkolne. Naszą szkołę reprezentowały: Patrycja 

Adamiak z kl. 4hb i Anna Miśkowiec z kl. 4 hb. Ich zadaniem było rozwiązanie testu składającego się z 80 



pytań co wymagało wykazania się szeroką wiedzą hotelarską z uwzględnieniem tematu wiodącego „Usługi 

dodatkowe jako czynnik atrakcyjności oferty obiektów noclegowych” oraz znajomością aktualnej sytuacji 

na rynku hotelarskim i turystycznym. Uczennice do hotelarskich zmagań przygotowywała prof. Ewa 

Starego.  

 

  W dniu 9 stycznia odbyły się zawody szkolne XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, w 

których wzięło udział 22 uczniów. Najwyższy wynik osiągnął Konrad Ślazyk z klasy 2a. Zawody 

przeprowadziła p. Małgorzata Chomiszczak.  

 

  W dniu 8 stycznia 2012 r. odbył się XX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co 

roku wolontariusze naszej szkoły chętnie zaangażowali się w tę akcję i stanowili najliczniejszą 70 osobową 

grupę. Nasi wolontariusz nie tylko kwestowali podczas finału WOŚP, ale również podczas imprez 

towarzyszących między innymi 04.01 o godz. 12.00 podczas happeningu „Bieg po zdrowie”, 05.01 o godz. 

19 00 w trakcie Gali WOŚP, 07.01 o godz. 16 00 na sanockiej Arenie podczas meczu, w którym zmierzyli 

się hokeiści. Oprócz zbierania datków chętnie pracowali w sztabie, który w tym roku działał w Zespole 

Szkół Nr 1 w Sanoku jak i opiekowali się podczas kwesty młodszymi uczniami z gimnazjum.  

 
  4 stycznia 2012 w Zespole Szkól nr 1 w Sanoku odbyły eliminacje szkolne konkursu „Polska w NATO”. 

Wzięło w nich udział 33 uczniów. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się : Paulina Mielnikiewicz – 

klasa 2a, Wojciech Szul – klasa 2a, Patryk Haduch – klasa 2o oraz Jarosław Majka – klasa 2a.  

 

  Jasełka i Opłatek Film  

 

  Warsztaty "Tworzenia pizzy"  

 

  Członkowie Zespołu „Green bomb”, biorący udział w konkursie „Drugie życie elektrośmieci”, 

przeprowadzili w okresie przedświątecznym w klasach pierwszych ankiety dotyczące wiedzy na temat 

postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami. Zapoznali też kolegów i 

nauczycieli z celami konkursu oraz zaprezentowali czwarty numer swojej gazetki ekologicznej „E- kumam”.  

 
  W dniu 16 grudnia 2011 r. ogłoszono wyniki VI edycji konkursu pt. „Narysuj prawa człowieka” pod 

hasłem „Każdemu tyle praw ile domagamy się ich dla samych siebie”. Kapituła konkursu najwyżej oceniła 

pracę Joanny Sobolak, drugie miejsce zdobył zespół w składzie: Elżbieta Kuzicka, Kinga Łukaszczyk, 

Martyna Osękowska, Agnieszka Stawarczyk, trzecie natomiast grupa w składzie: Justyna Fornal, Klaudia 

Jakubowska, Stabryła Patrycja, Marcin Fornal, Patrycja Łupińska.  

 

  15 grudnia 2011 r. odbyła się Rejonowa Licealiada w Piłce siatkowej chłopców w Ustrzykach 

Dolnych. Nasi siatkarze reprezentujący powiat sanocki rozegrali zawody z mistrzami powiatu leskiego (LO 

Lesko), powiatu bieszczadzkiego (Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych) i powiatu 

brzozowskiego (I LO Brzozów) Chłopcy z Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku bez straty seta pokonali wszystkich 

rywali i zajmując pierwsze miejsce w rejonie i awansowali do półfinałów wojewódzkich.  
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  W dniach od 7 do 10 grudnia 2011 roku grupa uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku 

uczestniczyła w X Ogólnopolskim Konkursie Regionalnych Stołów Wigilijnych „Gwiazdka 2011”. 

Szczegóły  

 
  W dniach 7 – 8 grudnia 2011 r. w ZS 1 odbył się VI Mikołajkowy Turniej w Piłce Siatkowej. Ostateczna 

klasyfikacja przedstawia się następująco: w kategorii dziewcząt I miejsce zajęły klasy pierwsze, II – klasy 

drugie i trzecie – klasy trzecie. W kategorii chłopców I miejsce zajęły klasy trzecie, II – klasy pierwsze, III – 

klasy drugie. Turniej zorganizował UKS „EKONOMIK SANOK”  

 

  W dniu 6-go grudnia naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj. Towarzyszyli mu diabeł, aniołek i 

śnieżynka. Wszystkie grzeczne dzieci dostały cukierki, a nauczyciele zostali obdarowani rózgami.  

 
  Informacja dotyczącą naboru kandydatów na wyjazd do Brukseli  

Your Europe-Your Say - Twoja Europa-Twoje zdanie  

W dniach 26-28 kwietnia 2012 r. trzech uczniów naszej szkoły wraz z towarzyszącym im nauczycielem 

będzie reprezentować Polskę na cyklicznej imprezie "Your Europe-Your Say", organizowanej przez 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Wybrani uczniowie wezmą udział w sesji symulującej obrady 

Komitetu, będą też mieli okazję spotkać się z młodzieżą ze wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej. Wyjazd 

jest finansowany przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Uczniowie chcący wziąć udział w tym 

wydarzeniu muszą mieć 16 lat i nie mogą być w ostatniej klasie nauki. Kryteria naboru kandydatów: 1. 

Ocena z wos lub przedmiotów ekonomicznych/zawodowych 2. ocena znajomości języka angielskiego lub 

francuskiego 3. ocena z zachowania 4. Działalność na rzecz szkoły i środowiska 5. Opinia wychowawcy. 

Zainteresowani uczniowie mogą zgłaszać swoją kandydaturę do prof. Agnieszki Wal w terminie do 

22.12.2011 r. Ostateczna lista zostanie wyłoniona w styczniu 2012 r.  

 

  W dniu 5 grudnia odbyły się zawody szkolne X Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki, 

w których wzięło udział 18 uczniów z klas: 2a, 2h, 3a, 3o i 4ha. Najwyższy wynik osiągnął Konrad Ślazyk z 

kl. 2a. Drugiego uczestnika zawodów okręgowych wyłoniono w dogrywce pomiędzy Katarzyną Żak z kl. 

4ha, Jarosławem Majką z kl. 2a i Eweliną Dyląg z kl. 4ha. W II etapie MOZA w Rzeszowie w dniu 5 marca 

2012 roku udział wezmą Kasia Żak i Konrad Ślazyk.  

 

  01.grudnia b.r. rozegrano mecze finałowe Powiatowej Licealiady w Piłce Siatkowej Chłopców. 

Z dwóch grup awansowały do nich, prócz chłopców z Ekonomika, siatkarze I LO Sanok, ZS4 Sanok i II LO. 

Po pokonaniu ZS4 Sanok nasza szkoła spotkała się w finale z reprezentacją II LO w Sanoku, którą to po 

zaciętym meczu pokonała 2:1 i zajęła pierwsze miejsce w powiecie.  

 

  W dniu 1 grudnia 2011 r. nasi uczniowie uczestniczyli w meczu piłki siatkowej pomiędzy 

FART KIELCE – ASSECO RESOVIA RZESZÓW. Wyjazd na mecz zorganizował UKS „Ekonomik 

Sanok”.  

 
  W dniu 30 listopada 2011 r. w naszej szkole odbył się I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o 

Państwie i Prawie, której organizatorem była Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie. A oto 

wyniki oraz wykaz osób zakwalifikowanych do II etapu: Buczek Elżbieta – 4a, Zimny Artur – 4a, Kowalska 

Klaudia – 4a, Jaworska Jolanta – 4a, Krzywiecka Agnieszka – 4a, Piecuch Bartłomiej – 4a, Dominik Stojak 

– 3a.  
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  28 listopada 2011 r. odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce siatkowej chłopców. 

Reprezentacja naszej szkoły znalazła się w grupie z I LO Sanok, ZS2 Sanok ZS3 Sanok. Siatkarze Zespołu 

Szkół Nr 1 w Sanoku bez straty seta wygrali wszystkie spotkania i z pierwszego miejsca wyszli z grupy do 

meczów finałowych.  

 

  W dniach 15 i 17 listopada 2011 r. nasi uczniowie uczestniczyli w Rejonowej Licealiadzie w 

Unihokeja. Drużynę dziewcząt i chłopców reprezentowali: Gajda Krzysztof, Słyk Karol, Prenkiewicz 

Maciej, Małek Mariusz, Śliwka Jakub, Husak Kamil, Matuszek Maciej, Czubek Kamil, Solon Andrzej, 

Skiba Michał, Sobolak Joanna, Ziarko Emilia, Malec Marzena, Kszok Renata, Fornal Justyna, Górecka 

Karina, Wróbel Martyna.  

 
  W dniach 16 i 17 listopada 2011 r. w ZS nr 3 odbyły się Powiatowe Zawoda w Tenisie Stołowym. Po 

zaciętych grach pojedynczych i deblowych chłopcy ostatecznie zajęli IV miejsce. Dziewczęta miejsce 

dalsze. Skład drużyn ZS 1: Farbaniec Klaudia, Kijowska Agnieszka, Szafran Diana, Kiszka Agnieszka, 

Janicki Dawid, Gratkowski Adrian, Dżugan Miłosz.  

 

  Dziesięcioro uczniów z klas 2a (Klaudia Kruczkiewicz, Anna Lipka, Dominika Łesak) i 3a 

(Justyna Fornal, Klaudia Jakubowska, Martyna Osękowska, Andrzej Solon, Patrycja Stabryła, Szymon 

Stach i Dominik Stojak) utworzyło Zespół „Green bomb” i zgłosiło udział w IV edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu Ekologicznego „Drugie życie elektrośmieci”. Zapraszamy wszystkich do włączenia się w zbiórkę 

zużytych baterii oraz drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który można przynosić do pracowni 

geograficznej. Polecamy też nowy numer naszej ekologicznej gazetki „E- kumam”, który można również 

przeczytać na stronie http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/eqmam/11/11/4/ Green bomb w pdf  

 

  W zawodach III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo- Planeta” wzięło 

udział 33 uczniów z klas: 1l, 2a, 2h, 2o, 2u, 3a, 4a, 4ha, 4hb i 4l. Konkurs przeprowadzany jest przez 

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie przy współpracy 

merytorycznej z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Test konkursowy składał się z 30 

pytań jednokrotnego wyboru z zakresu geografii Polski i świata oraz jednego zadania opisowego. Wyniki 

rywalizacji poznamy w marcu 2012 roku.  

 

  W dniu 18.11. 2011 r. odbył się wieczorek poetycki poświęcony pamięci Noblisty pt. „Wiek z 

Czesławem Miłoszem”. Celem spotkania było popularyzowanie wiedzy o poecie, a także włączenie się w 

obchody roku Cz. Miłosza, rozwijanie poetyckich uzdolnień młodzieży i propagowanie piękna poezji. W 

trakcie uroczystości wybrani uczniowie z klasy 3o, 2ż, 1h recytowali wiersze poety. Spotkanie prowadziły 

uczennice z klasy 4 ha: Ewelina Dyląg i Ewelina Skoczułek. Wieczór poetycki wzbogaciły także: 

prezentacja multimedialna na temat życia i twórczości Noblisty, wystawa utworów poety, gazetka 

poświęcona twórcy.  

 

  W dniu 15.11.2011 r. odbyły się eliminacje szkolne IV Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. 

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest: „Usługi dodatkowe jako czynnik atrakcyjności oferty 

obiektów noclegowychi”, a do udziału w niej zgłosiło się 156 szkól z całej Polski. W naszej szkole 

rywalizację i zmagania z wiedzą podjęło 35 uczniów z klas 3h, 4hai 4hb Technikum Hotelarskiego. 

Zadaniem uczestników było rozwiązanie w ciągu 60 min testu składającego się z 55 pytań jednokrotnego 

https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2014/05/goska5/1.pdf


wyboru, których problematyka obejmowała ogólną wiedzę z zakresu hotelarstwa, turystyki, gastronomii i 

obsługi konsumenta ze szczególnym uwzględnieniem tematu wiodącego. Komisja Szkolna po ocenie prac 

konkursowych, wyłoniła dwóch najlepszych uczniów, którzy zgodnie z regulaminem zostali 

zakwalifikowani do zawodów okręgowych i będą w styczniu reprezentować naszą szkołę na zawodach 

okręgowych w Rzeszowie. . Najlepszymi okazali się: Patrycja Adamiak z kl. 4hb i Anna Miśkowiec z kl. 4 

hb  

 

  10 listopada uczniowie z naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w Młodzieżowym Rajdzie 

po Ziemi Sanockiej organizowanym przez Oddział PTTK w Sanoku. Naszą szkołę reprezentowały klasy 3h, 

2a i 1a w sumie 25 uczniów pod opieką nauczycieli: Agnieszki Mierzwiak-Sobolak, Sabiny Pelc-Szuryn i 

Jerzego Grzyba. Trasa rajdu przebiegała przez ciekawe krajobrazowo tereny w okolicy Komańczy. 

Uczestnicy pieszo przeszli doliną Jawornika na Wahalowski Wierch a następnie szlakiem czerwonym do 

Komańczy Letnisko. Dodatkowo uczniowie z klasy technikum hotelarskiego - 3h dzięki uprzejmości 

Gospodarzy zwiedzili Schronisko PTTK im.Ignacego Zatwarnickieg, jako przykład jednego z rodzajów 

bazy noclegowej.  

 

  Przy naszej szkole działa kółko wspinaczkowe. Zapraszamy wszystkich chętnych do 

spróbowania tej formy rekreacji ruchowej. Wymagany dobry stan zdrowia i chęci !Więcej informacji i 

zapisy u nauczyciela: Sabina Pelc-Szuryn lub ucznia: Michał Kiernisz 1L Zajęcia dobywają się raz w 

miesiącu na sztucznej ściance w Gimnazjum nr 3 w Sanoku. Najbliższe w tą środę (16.11.11)  

 

  W dniu 9.11.2011 r. odbyły się zawody szkolne XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której 

tematem przewodnim w tym roku jest: „W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego”. Do zawodów w 

całej Polsce zgłoszonych zostało 12710 uczniów z 806 szkół. W naszej szkole wzięło w nich udział 16 

uczniów z klas: 2a, 3a i 4a Technikum Ekonomicznego. Zadaniem uczestników było: napisanie 

wypracowania na jedno z dwóch pytań nawiązujących do hasła przewodniego OWE, rozwiązanie zadania z 

podstaw ekonomii oraz rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. O 

zakwalifikowaniu do zawodów okręgowych zadecyduje jury Komitetu Okręgowego OWE w Rzeszowie.  

 

  Rocznica Odzyskania Niepodległości Film  

 

  Uroczystości Rocznicy Odzyskania Niepodległości na Zamku  

 
  Dobry wynik osiągnęły dziewczęta w Sztafetowych Biegach Przełajowych zajmując drużynowo III 

miejsce. Skład reprezentacji: Barszczowska Weronika, Prach Anna, Petejko Katarzyna, Giżycka Paulina, 

Gabryś Adrianna, Mermer Monika, Krzok Renata, Juszczyk Karolina, Michałkiewicz Diana, Zarzyka 

Justyna, Wojtowicz Katarzyna, Malec Marzena, Sobolak Joanna.  

 
  III miejsce to efekt zmagań naszej drużyny siatkarskiej w XIX Turnieju Niepodległości w Piłce 

Siatkowej. Turniej rozegrano w dniach 2 i 8 listopada 2011 r. Skład drużyny: Opiekun: Paweł Bieganowski.  

 
  Drużyna chłopców zakończyła rozgrywki w ramach Powiatowych Zawodów w Piłce Ręcznej ostatecznie 

zajmując III miejsce. Zawody odbyły się 7 listopada 2011 r. w Zespole Szkół nr 3 w Sanoku. Skład drużyny: 

Bielak Damian, Dżugan Miłosz, Gratkowski Adrian, Janicki Dawid, Packanik Hubert, Witkowski Bartosz , 

Matuszek Maciej, Prenkiewicz Maciej, Kaczmarczyk Przemek.  

 

https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/filmy.htm


  Uczniowie klas 1a i 3a wraz z p. Ewą Starego i p. M. Chomiszczak wzięli udział w spotkaniu z 

podróżniczką Dorotą Mróz, które odbyło się 4 listopada. Temat prezentacji „Holandia- kraj na przekór 

naturze” wzbudził duże zainteresowanie słuchaczy. Zachęcamy do obejrzenia pięknych zdjęć.  

 

  III miejsce wywalczyły dziewczęta w Powiatowych Zawodach w Piłce Ręcznej. Zawody 

odbyły się 4 listopada 2011 r. w Zespole Szkół nr 3 w Sanoku. Skład reprezentacji: Justyna Fornal, Klaudia 

Jakubowska, Karolina Jarocka, Anna Kotowska, Klaudia Lisek – 3a, Marzena Malec – 3h, Oliwia Di 

Martino – 3l, Dominika Węgrzyn, Martyna Wróbel – 3o, Joanna Sobolak – 3ż, Monika Fejdasz, Agnieszka 

Kijowska – 1a, Klaudia Farbaniec – 1l.  

 

  WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie” to festiwal filmów dokumentalnych 

organizowany każdego roku po międzynarodowym festiwalu w Warszawie. Jest to drugi co do wielkości 

festiwal filmów o prawach człowieka na świecie, trzeci co do wielkości polski festiwal filmowy i najstarszy 

warszawski festiwal filmu dokumentalnego. W dniu 2 listopada uczniowie z klas: 4a, 4ha, 4hb i 4l, którzy 

przygotowują się do egzaminu maturalnego z geografii, obejrzeli w BWA Galerii Sanockiej film „Kongo w 

czterech aktach”. Złożony z czterech nowel film obnaża trudne aspekty życia codziennego w 

Demokratycznej Republice Konga. Opiekę nad uczniami sprawowali: p. Małgorzata Chomiszczak i p. 

Janusz Rudy.  

 

  29 października 2011 roku w kościele parafialnym pw. Podwyższenie Krzyża Świętego w 

Czarnej k. Ustrzyk odbył się V Festiwal Piosenki Religijnej „Bieszczady Chwalą Pana". Wystąpił w nim 

uczeń naszej szkoły Dominik Szlama, który zajął II miejsce.  

 

  28 października w ZS nr2 odbył się koncert „Mechanik i Goście dla Justyny i Kasi". 

Nieszczęśliwy wypadek samochodowy ich uczennicy i jej siostry, wśród uczniów „Mechanika" i nie tylko, 

wywołał olbrzymie poruszenie i natychmiastową reakcję w postaci chęci udzielenia pomocy i wsparcia. Stąd 

pomysł zorganizowania koncertu, wraz ze zbiórką pieniężną. Na koncert ten, bez wahania zgłosił się nasz 

zespół muzyczny, pod opieką opiekuna zespołu Roberta Bodziaka oraz naszego pedagoga Ewy Szwarczyk.  

 

  W dniu 27 października uczniowie klasy 2h wraz z Panią pedagog Ewą Szwarczyk i 

wychowawcą Magdaleną Krypel odwiedzili groby zmarłych nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Na 

każdym grobie młodzież zostawiła symboliczną świeczkę.  

 

  W dniu 27 października 2011 r. na zaproszenie sekcji badmintona gościły w naszej szkole wraz 

z opiekunem P. Ireną Paszkiewicz dziewczęta z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Rolniczych w Lesku. W 

trakcie gier pojedynczych dziewczęta doskonaliły wybrane elementy techniczne. Spotkanie było również 

okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy opiekunami kół.  

 

  W dniach 19 i 21 października 2011 r. w Zespole Szkół nr 3 w Sanoku odbyły się półfinały 

wojewódzkie badmintona w kategorii dziewcząt i chłopców. Ekonomik reprezentowały: Ola Misiewicz, Ola 

Mielnikiewicz, Monika Mermer, Gratkowski Adrian, Dżugan Miłosz, Prenkiewicz Maciej, Małek Mariusz.  



 

  14 października Dzień Edukacji Narodowej  

 

  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, w dniu 14 października, ogłosiło listę finalistów etapu 

wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu „Mazury- Cud Natury”. W kategorii „szkoły 

ponadgimnazjalne” zakwalifikowano pracę uczennic klasy 3a: Kingi Łukaszczyk i Elżbiety Kuzickiej. 

Gratulujemy!  

 

  W dniu 11 pażdziernika klasa hotelarska 2h wraz z wychowawcą Magdaleną Krypel wzięła 

udział w lekcji muzealnej przeprowadzonej prze Panią Marię Marciniak w Muzeum Budownictwa 

Ludowego. W trakcie lekcji uczniowie dowiedzieli sie wielu ciekawostek o żywnienu i prowadzeniu 

domostwa na początku XX w. i pod koniec XIX w.  

 

  Uczniowie klas: 2o, 3h, 3o, 4a, 4ha, 4hb i 4l wzięli udział w „Lekcji o Funduszach 

Europejskich” na podstawie komiksów przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Celem 

zajęć było zwiększenie wiedzy o Funduszach Europejskich oraz zwrócenie uwagi młodzieży na pozytywne 

zmiany w regionach, które zachodzą dzięki Programowi Rozwój Polski Wschodniej.  

 

  W dniach 6-7.10.2011 uczniowie naszej szkoły i jednocześnie sympatycy Szkolnego Koła 

Turystyczno-Krajoznawczego, wzięli udział w XV Wojewódzkim Rajdzie Szkół Ponadgimnazjalnych 

"Wetlina 2011". Opiekę nad młodzieżą sprawowali: Sabina Pelc-Szuryn oraz Robert Bodziak  

 
  W dniu 28.09.2011r. odbył się w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku Europejski Dzień Języków. W 

przygotowanych na tę okazję konkurencjach rywalizowały ze sobą trzyosobowe grupy językowe: angielska, 

niemiecka i francuska. Uczniowie w konkurencjach musieli wykazać się znajomością idiomów, piosenek, 

znanych osób i faktów. Po zaciętej walce zwyciężyły 2 grupy: angielska i francuska. W roli widowni 

wystąpiły klasy 1a, 1h, 3h i 3l. Koordynatorem imprezy były nauczycielki języków obcych Magdalena 

Krypel i Magdalena Tomkiewicz.  

 
  Nabór kandydatów na staże zagraniczne w ramach Programu Leonardo da Vinci Szczegóły  

 

  W dniach 18-22 września 2011r. trzy wolontariuszki naszej szkoły zwiedzały Brukselę. W 

Belgii przebywały: Justyna Fornal, Martyna Osękowska - laureatki konkursu fotograficznego Pomagam…, 

mimo wszystko oraz Paulina Pluskwik – Wolontariusz Roku 2011. Uczennice zwiedziły m.in. Wielki Plac, 

Pałac Kultury oraz Parlament Europejski, w którym spotkały się z panią europoseł Elżbietą Łukacijewską.  

 

  W dniu 29.09.2011r. odbył się pierwszy w tym roku szkolnym rajd Stowarzyszenia „Sanocki 

Ekonomik”, w którym udział wzięli uczniowie klasy 3a i 2a. Uczestnicy wyruszyli autobusem z Sanoka do 

Prusieka, skąd dalej pieszo przeszli przez Wiechę (472 m n.p.m.) i Strożowske Łazy (521m n.p.m.) do 

Stroży Wielkich pod opieką przewodnika Pani Grażyny Chytły oraz prof. M.Chomiszczak i E.Starego. 

Dopisała piękna pogoda i świetne humory.  

 

https://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2014/05/nabor/nabor.doc


  W dniach 16-17 września 2011r. wolontariusze naszej szkoły wraz z uczniami II LO, Zespołu 

Szkół nr 2 oraz słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku przebywali na szkoleniu integracyjnym w 

Zboiskach. Wolontariusze mieli okazję wziąć udział w warsztatach zatytułowanych „Jak radzić sobie ze 

stresem”, obejrzeć prezentację pt. „Reaguję – bezpiecznie się czuję” oraz wysłuchać wykładu pt. „Jak 

osiągnąć sukces”. Uczniowie zostali również przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Ponadto 

wolontariusze zwiedzili Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego, który znajduje się w Woli Sękowej.  

 

  Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2011/2012 


