
Wydarzenia roku szkolnego 2009/2010 

  Zakończenie Roku Szkolnego 2009/2010  

  Zakończono rywalizacje konkursowe w ramach projektu „Portal osobiście- segreguję” Ligi Ochrony 

Przyrody. W konkursie „Edukacja odpadowa” uczniowie klasy 2 ha wraz z wychowawcą zajęli III miejsce. 

W konkursie ogólnopolskim „Segreguję, bo wiem” najwyższe lokaty zajęły: Anita Ogarek z kl. 2o- miejsce 

XIV i Ewelina Dyląg z kl. 2ha- miejsce XIX.  

  85 lat sanockiego Ekonomika 

Szkolne jubileusze kryją w sobie wielką siłę. Ta siła tkwi w przywiązaniu do szkoły, koleżanek i kolegów, 

nauczycieli, swoistej dla każdej szkoły atmosfery, a co najważniejsze – do własnej młodości. Mieli się o tym 

okazję przekonać absolwenci sanockiego Ekonomika, który obchodził hucznie jego 85-lecie. Do wspaniale 

wyremontowanego budynku powróciło na chwilę około pół tysiąca Absolwentów, by odkryć na nowo stare 

czasy. To święto stało się dla nich okazją do powrotu w najpiękniejsze lata - lata szkolne – „krainę 

młodości”.  

  W dniu 17 czerwca redakcja miesięcznika „Ekopartner” ogłosiła wyniki VI edycji ogólnopolskiego 

konkursu ekologicznego „Młody reporter dla środowiska”. Uczennice klasy 2ż: Monika Hryma i Magdalena 

Kobrzeniecka otrzymały wyróżnienie za pracę „Gospodarka wodno-ściekowa w Sanoku”.  

  W dniu 17 czerwca 2010 odbył się konkurs języka niemieckiego dla klas pierwszych. Udział 

wzięło 12 uczniów z klas 1a, 1o, 1h, 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 Sylwia Radwańska z klasy 1 o zdobywając 41,0 pkt, na II miejscu uplasowała się Kinga Łukaszczyk z 

kl. 1 a (33,5 pkt) , a III miejsce przypadło Karolinie Biłas z klasy 1 o (33,0 pkt.). Konkurs przygotowała 

nauczycielka języka niemieckiego R. Słyszyk.  

  W dniach 14 – 16 czerwca klasa 1a wraz z opiekunkami E.Starego i W.Imbierowicz przebywała 

na wycieczce w Krynicy. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Krynicę – perłę uzdrowisk polskich, zdobyliśmy 

Górę Parkową (tu świetna zabawa), a wieczorem szalona dyskoteka i karaoke. Drugiego dnia wybraliśmy 

się w Pieniny. W przepięknym słońcu spacer Wąwozem Homole, przeprawa przez Dunajec a następnie 

forsowne wejście na Sokolicę – widok stąd przepiękny. W drodze powrotnej zwiedziliśmy zabytkowy 

klasztor Sióstr Klarysek w Nowym Sączu, gdzie znajdują się relikwie Św. Kingi. Trzeciego dnia kolejką 

gondolową wyjechaliśmy na Jaworzynę – panorama przepiękna, choć nieco ograniczona chmurami. Potem 

muzeum Nikifora, pożegnalny spacer po Krynicy i powrót do Sanoka - niestety co dobre szybko się kończy.  

  W dniu 10 czerwca uczniowie klas 1l i 3b wzięli udział w spotkaniu z zakonnikiem o. 

Marcinem Zubikiem- absolwentem naszej Szkoły z 1995 roku. Wysłuchali ciekawej opowieści o pracy 

misyjnej w Boliwii i Argentynie oraz obejrzeli przepiękne zdjęcia przedstawiające życie codzienne oraz 

walory przyrody obu krajów.  

  W dniach 7-11 czerwca 2010 wolontariusze z naszej szkoły prowadzili zbiórkę darów dla ludzi 

poszkodowanych przez powódź. Zebrano żywność długoterminową, środki chemiczne, higieniczne, 

czystości, kosmetyki, ręczniki, itp. Wszystkie zebrane artykuły uporządkowane i zapakowane przez 

młodzież straż miejska pomogła nam przetransportować do miejsca zbiórki. Akcją zajmowali się uczniowie 

z klasy 2o pod opieką prof. B. Bekier  



  1 czerwca, Uczniowie 2ż w ramach SKKT wraz z opiekunami koła turystycznego Sabiną Pelc-

Szuryn i Robertem Bodziakiem, wzięli czynny udział w uczeniu Dnia Dziecka mając za sprzymierzeńca 

"turystyczną pogodę". Jak widać na szlaku bardziej niezbędną jest pogoda ducha, a tej na rajdach nigdy nie 

brakowało.  

  W dniu 27 maja w budynku Gimnazjum nr 1 w Sanoku odbył się kolejny Pokaz Zwierząt 

organizowany przez Społeczne Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Jak co roku członkowie koła 

„Animals” pomagali w obsłudze tej imprezy. Tym razem byli to uczniowie klas 2ż, 1ż i 1a  

  21 maja 2010 roku drużyna Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku, w składzie: Paweł Starościak – klasa 

3h, Anna Mazur – klasa 3h, Kinga Czaban – klasa 3h, Magdalena Frydryk – klasa 3h i Dominika Betlej – 

klasa 2o, w IX Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK zajęła IV miejsce.  

  W poniedziałek 17 maja w II LO w Sanoku odbył się konkurs geograficzny – „Unia bez 

tajemnic”, w którym udział wzięli uczniowie wielu szkół ponadgimnazjalnych (ZS1, ZS3, ZS4, ZS Leśnych, 

I LO, II LO, III LO). Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Małgorzata Fedak (2ż), Paweł 

Starzewski (2l) i Damian Sieradzki (2o), która zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej konkursu.  

  W dniach 14 – 16 czerwca klasa 1a wraz z opiekunkami E.Starego i W.Imbierowicz przebywała 

na wycieczce w Krynicy. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Krynicę – perłę uzdrowisk polskich, zdobyliśmy 

Górę Parkową (tu świetna zabawa), a wieczorem szalona dyskoteka i karaoke. Drugiego dnia wybraliśmy 

się w Pieniny. W przepięknym słońcu spacer Wąwozem Homole, przeprawa przez Dunajec a następnie 

forsowne wejście na Sokolicę – widok stąd przepiękny. W drodze powrotnej zwiedziliśmy zabytkowy 

klasztor Sióstr Klarysek w Nowym Sączu, gdzie znajdują się relikwie Św. Kingi. Trzeciego dnia kolejką 

gondolową wyjechaliśmy na Jaworzynę – panorama przepiękna, choć nieco ograniczona chmurami. Potem 

muzeum Nikifora, pożegnalny spacer po Krynicy i powrót do Sanoka - niestety co dobre szybko się kończy.  

  Konkurs Lwiątko wzorowany jest na popularnym matematycznym Kangurze. Podobnie jak tam, w 

każdym z 30 zadań należy wybrać jedną z pięciu podsuniętych odpowiedzi. Jest na to 75 minut. Za 

odpowiedz błędną punkty są odejmowane.  

  W dniu 8 maja 2010 r., a była to sobota …, młodzież z sanockich podstawówek, gimnazjów i 

szkół średnich uczciła zakończenie II wojny światowej. Aby pokazać, że młodzi ludzie są aktywni i 

podejmują wszelkiego rodzaju inicjatywy, władze Powiatu Sanockiego dały im szansę do wykazania się. 

Pod opieką nauczycieli uczniowie podjęli się zorganizowania Parady Niepodległości. W to przedsięwzięcie 

zaangażowała się również młodzież z sanockiego „Ekonomika”. Na ten jeden dzień wcielili się w postacie z 

konspiracyjnej organizacji młodzieżowej – „Szare Szeregi”. Wszystkie zespoły, po prezentacji na sanockim 

Rynku, przemaszerowały ulicami miasta, składając po drodze wiązanki kwiatów pod pomnikami 

upamiętniającymi poległych w czasie drugiej wojny światowej. Uroczystość zakończyła się pod Pomnikiem 

Synów Ziemi Sanockiej, gdzie weterani wojenni zostali przez władze miasta uhonorowani odznaczeniami. 

Zwycięskim zespołem okazała się reprezentacja I Liceum Ogólnokształcącego, któremu serdecznie 

gratulujemy. My też byliśmy świetni!!!! Parada, w której uczestniczyliśmy po raz drugi nauczyła nas żeby 

pamiętać o tych, którzy zginęli, abyśmy dziś byli wolni i żyli w niepodległym kraju.  

  Dnia 5 maja 2010 roku (dzień wolny od zajęć dydaktycznych) brat Andrzej Kras zorganizował 

wycieczkę w Bieszczady. Wzięli w niej udział chętni uczniowie z klas: 1ż, 2ż i 2a.  

  Pożegnanie klas maturalnych  



  30 kwietnia 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbył się wojewódzki finał 

Konkursu wiedzy o Funduszach Europejskich w województwie podkarpackim. Naszą Szkołę 

reprezentowała Patrycja Ziobro z klasy 2a pod opieką prof. Ewy Starego. Był to drugi etap konkursu, w 

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

wysoki a wynik 25 lub 23 pkt. na 25 możliwych nie dawał jeszcze zwycięstwa. Patrycja znalazła się w 

gronie laureatów, zajmując 3 miejsce pokonując w dogrywce ucznia Zespołu Szkół Mechanicznych w 

Rzeszowie. W nagrodę otrzymała DVD i multimedialny kurs języka angielskiego, zaś szkoła nagrody 

rzeczowe o wartości 760 zł.  

  W dniach 24-25 kwietnia 2010 roku wolontariusze naszej szkoły brali udział w akcji „Ziemia 

Sanocka dla Szpitala”. Na ulicach miasta Sanoka kwestowali uczniowie z następujących klas: 1a, 1l, 2o, 2ż i 

2u. Wolontariuszami opiekowała się p. Bożena Bekier.  

  W dniu 16 kwietnia 2010 r. odbył się etap szkolny Konkursu wiedzy o Funduszach Europejskich w 

województwie podkarpackim, którym wzięło udział 12 uczniów z klas 2,3 i 4-tych. Ich zadaniem było 

rozwiązanie testu obejmującego problematykę polityki spójności, funduszy strukturalnych i programów 

operacyjnych. Największą liczbę punktów (po 19) uzyskali: Artur Zimny (2a) i Patrycja Ziobro (2a) . Do 

etapu wojewódzkiego mogła jednak przejść tylko jedna osoba. W celu wyłonienia zwycięzcy spośród w/w 

uczniów, została przeprowadzona dogrywka. Walka była zażarta i dopiero druga runda dogrywki pozwoliła 

ustalić ostatecznego zwycięzcę – Patrycję Ziobro, która będzie reprezentować naszą szkolę w finałach 

wojewódzkich. Uczniów do konkursu przygotowała prof. Ewa Starego.  

  W dniu 14 kwietnia 2010 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, 2ha, 2hb, 2l i 3ż. Konkurs składał się z 6 zadań, w których należało wykazać się umiejętnością pisania 

oraz wiedzą gramatyczno leksykalną, związaną z racjonalnym odżywianiem. I miejsce zajęła Jolanta 

Kowalik z klasy 2ha, zdobywając 25,5 pkt, na II miejscu uplasowała się Ewelina Januszczak z klasy 2a 

(24,0 pkt), a III miejsce przypadło Paulinie Klimek z klasy 2ha (23,0 pkt). Konkurs przygotowała 

nauczycielka języka niemieckiego Magdalena Tomkiewicz.  

  13 kwietnia 2010 roku przypadła 70 rocznica mordu na polskich oficerach w Katyniu. Ze 

względu na tragiczną katastrofę prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem, została ogłoszona tygodniowa 

żałoba narodowa. Przygotowana przez uczniów klasy 3b uroczysta akademia została przeniesiona na 21 

kwietnia 2010 roku. Młodzież przybliżyła zgromadzonym wydarzenia sprzed 70 lat. Minutą ciszy została 

uczczona pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej - prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki i 

najważniejszych polskich polityków . Po części artystycznej głos zabrał pan Mieczysław Brekier, prezes 

sanockiego Koła Związku Sybiraków. W krótkim wystąpieniu opowiedział o losach ponad 15 tysięcy 

polskich oficerów wojska, policji, straży granicznej i służby więziennej i powodach podjęcia decyzji o ich 

wymordowaniu. To była niezwykła lekcja historii, która mam nadzieję, na długo pozostanie w pamięci jej 

uczestników.  

  W dniu 9 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie 

odbył się Wojewódzki finał Podkarpackiego Konkursu Turystyczno-Krajoznawczego. Był to drugi etap 

konkursu. W pierwszym - eliminacjach szkolnych wzięło udział 259 uczniów z 18 szkół, w tym 2 uczniów 

szkoły zasadniczej, 58 uczniów liceum i 199 uczniów technikum. Każda ze szkół wytypowała 2 najlepszych 

swoich uczniów do finału wojewódzkiego, w którym ostatecznie rywalizowało 31 uczestników. Naszą 

Szkołę reprezentowały uczennice: Justyna Trześniowska z klasy 4h oraz Katarzyna Chabko z klasy 4a, które 

zajęły odpowiednio 9 i 14 miejsce.  

  DNI PAPIESKIE.  



  30 marca 2010 roku wolontariusze naszej szkoły wzięli udział w uroczystości ogłoszenia 

wyników konkursu pt.„Wolontariat – mój wybór”, który miał na celu propagowanie wśród młodzieży idei 

wolontariatu. Uroczystość odbyła się w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku. Inicjatorem 

przedsięwzięcia był zarząd Powiatowego Centrum Wolontariatu. W konkursie wzięło udział pięcioro 

naszych wolontariuszy: Justyna Fornal, Patrycja Stabryła, Michał Bodziak, Ewelina Mendofik i Monika 

Rolnik. Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni. Opiekę nad wolontariuszami pełniła Kinga Rogóz.  

  Tegoroczna Wielkanoc w „Ekonomiku” rozpoczęła się od wykonania w dniu 25 marca 2010 

przez członków koła – uczennice klasy 3a, 3l i 1 ż po raz piąty w historii naszej szkoły palmy wielkanocnej, 

która wzięła udział w konkursie palm w Niedzielę Palmową w dniu 28 marca 2010, organizowanym przez 

Kościół Ojców Franciszkanów. We wtorek 29 marca 2010 Koło Radosnej Twórczości zorganizowało 

szkolną wystawę stroików wielkanocnych. Można było podziwiać piękne wiosenne kwiaty, krokusy, 

forsycje, z bibuły, a także kartki świąteczne . Wielkanoc w „Ekonomiku” zorganizowały prof. E. 

Szwarczyk, prof. R. Słyszyk.  

  Z powodzeniem kontynuowana jest współpraca Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku z Hotelową 

Akademią w Humennem. Po raz kolejny do sanockiego Hotelu „Bona” przyjechała grupa słowackiej 

młodzieży na realizację stażu zagranicznego w ramach programu Leonardo da Vinci.  

  W ramach realizowanego przez nas projektu „Niezwykłe wśród zwykłych” pod koniec marca odbyły w 

naszej szkole się warsztaty filmowe. Trwały one dwa dni. Prowadził je pan Piotr Kobiałka. Były bardzo 

ciekawe:) Uczyliśmy się obsługi kamery oraz tego jak w prosty i szybki sposób stworzyć fajny i ciekawy 

filmik. Bawiliśmy się w dziennikarzy i operatorów sprzętu. Biorąc pod uwagę to, że warsztaty trwały krótko 

to i tak nauczyliśmy się bardzo wiele i dowiedliśmy ze przez zabawę można dowiedzieć się wielu cennych 

informacji. Efekty warsztatów i naszej pracy wkrótce będziecie mogli oglądać na stronie szkoły.  

  W dniach 23, 24 oraz 25 marca 2010r. odbyły się warsztaty fotograficzne pod opieką pani 

Lucyny Żak w Studio 4 na ulicy Kościuszki 15. W warsztatach udział wzięło 8 uczniów z Zespołu Szkół nr 

1 w Sanoku: Natalia Dankiewicz, Karolina Malec, Anna Miśkowiec, Justyna Ostapieńko, Ewa Skrijka, 

Agnieszka Tabiś, Karol Fill oraz Damian Radziszewski.  

  Rozpoczęła się realizacja projektu „Niezwykłe wśród zwykłych” w ramach akcji Polskiej Fundacji Dzieci 

i Młodzieży „Make a Connection”. Celem projektu jest ukazanie postaci kobiet, absolwentek Naszej Szkoły, 

z pozoru zwyczajnych, faktycznie zaś zmieniających swoje otoczenie, łączących codzienne zabieganie ze 

śmiałymi inicjatywami społecznymi a także zdobycie nowych umiejętności. W ramach projektu 

zaplanowane zostały warsztaty dziennikarskie, fotograficzne i filmowe, wywiady z „niezwykłymi” 

kobietami, wystawy oraz nakręcenie filmu. Wszystkie podejmowane działania będą dokumentowane i 

publikowane na stronie internetowej Szkoły, a także przekazywane do lokalnej prasy. Zapraszamy więc do 

śledzenia naszych działań.  

  29 marca w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku został przeprowadzony konkurs fizyczny „Lwiątko”. 

Wzięli w nim udział uczniowie klas : 1a- Patrycja Łupińska i Klaudia Jakubowska, 1l –Oiwia Di Martino, 

Barbara Kułak i Paulina Drożdż, 1o- Justyna Wojdyła, 2o- Sebastian Kwolek , 2l – Diana Michalczak i 

Gabriela Papisz. Ponieważ prace uczniów są oceniane w Krakowie o wynikach poinformujemy na przełomie 

maja i czerwca.  

  W dniu 16 marca odbyły się w Krośnie zawody VII Międzyszkolnego Konkursu 

Geograficznego „Odkryj świat z Poznaj Światem”, w których wzięło udział 39 uczniów ze szkół w 

Brozowie, Iwoniczu, Krośnie, Sanoku i Żołyni. Naszą Szkołę reprezentowały uczennice z klasy 1ż Angelika 

Duduś i Wioleta Kiszka oraz Ewelina Ścibor z klasy 1h.  



  Niełatwy orzech do zgryzienia mieli uczestnicy konkursu „Sanocki Mistrz Ortografii”, który 

odbył się 26 marca 2010 r. w ZS nr1 w Sanoku. Konkurs adresowany był do wszystkich mieszkańców 

Sanoka.  

  Zapraszamy na stronę www.bieszczaduch.czwartawladza.edu.pl Poznajcie Głodomora, który głodny 

wrażeń prowadzi po Bieszczadach, zabierając do ciekawych miejsc, gdzie nie tylko można coś zjeść, ale i 

zobaczyć. W Okiem Bieszczaducha ujrzycie ciekawy świat z perspektywy młodych ludzi , dotyczący nie 

tylko turystyki i Bieszczadów, ale także zwyczajnych ludzkich problemów . Zdanie po zdaniu to dział o 

wszystkim, gdzie poczytacie coś od serca. Fotoreportaże i galeria dostarczą wam wrażeń w postaci 

rysunków i fotografii. Dział Pokaż się jest dla was, drodzy internauci . Tu możecie publikować swoje teksty 

i zaprezentować się pozostałym bieszczaduchom, gdyż Bieszczady to my, a duch Bieszczadów tkwi w 

każdym z nas!  

  VIII Targi Umiejętności.  

  W dniach 19 i 20 marca 2010r. przeprowadzona została ogólnopolska zbiórka żywności , której 

organizatorem był Bank Żywności. Nasi wolontariusze także przyłączyli się do akcji. Dyżurowali w 

Delikatesach na ul. Piłsudskiego.  

  12 marca 2010r. rozpoczął się cykl konferencji naukowych pod tytułem „Tydzień Mózgu”. Nasi 

wolontariusze pod opieką Kingi Rogóz również wzięli udział w konferencji, która odbyła się w sanockim 

szpitalu. Młodzież wysłuchała wykładów poświęconych rezonansowi magnetycznemu, bulimii i anoreksji 

oraz zmysłowi słuchu.  

  10 marca 2010 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku odbyła się VIII edycja 

Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Czerpiąc ze źródła”. Konkurs miał na celu popularyzację 

dorobku literackiego twórców związanych z naszym regionem oraz doskonalenie sztuki oratorskiej. W tym 

roku uczestnicy konkursu mieli szczególną uwagę zwrócić na język regionu i zaakcentować jego 

„tutejszość”. Naszą Szkołę reprezentowały: Dorota Śmiertka z klasy 3a i Edyta Bil z klasy 4a przygotowane 

przez p. Zofię Liput oraz Ewelina Dyląg i Ewelina Skoczułek z klasy 2ha, przygotowanie przez p. Kinga 

Rogóz. Wyróżnienie otrzymały Dorota Śmiertka i Ewelina Skoczułek.  

  Dzień Przedsiębiorczości w „Ekonomiku” już po raz siódmy 10 marca 2010r. młodzież kl. 1o i 2o naszej 

szkoły wzięła udział w programie jednodniowych praktyk dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych. Program 

objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Pilskiej Pana Lecha Kaczyńskiego.  

  W dniu 9 marca 2010 roku odbył się konkurs turystyczno – krajoznawczy „ SKĄD 

POCHODZISZ?”, Zakresem tematycznym konkursu był teren POWIATU SANOCKIEGO. Celem 

konkursu było dokładniejsze poznanie przez uczniów z naszej szkoły, swojego regionu, jego historii i 

atrakcji turystycznych oraz rozbudzanie patriotyzmu lokalnego.  

  8 marca, swoim inauguracyjnym występem w pokoju nauczycielskim, w uroczysty nastrój 

wprowadził nasze Panie, założony w naszej szkole zespół instrumentalno-wokalny - jak na razie bez nazwy. 

Zespół założyli i prowadzą Renata Szelc i Robert Bodziak, a honorowy patronat sprawuje dyrektor Maria 

Pospolitak.  

  8 marca młodzież klasy 2ż wzięła udział w wykładzie prowadzonym przez generała brygady Tomasza 

Bąka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku. Był on poświęcony współczesnemu 

terroryzmowi.  

  W dniu 12 lutego odbyły się zawody szkolne I Podkarpackiego Konkursu Turystyczno- Krajoznawczego, 

którego organizatorami są: Zespół Szkół nr 1 w Krośnie oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk 

http://www.bieszczaduch.czwartawladza.edu.pl/


Społecznych w Kielcach. W konkursie wzięło udział 19 uczniów, którzy napisali test złożony z 40 pytań. 

Do etapu finałowego, który odbędzie się w Krośnie w dniu 9 kwietnia, zakwalifikowały się Katarzyna 

Chabko z klasy 4a i Justyna Trześniowska z klasy 4h. Zawody przeprowadziły nauczycielki Małgorzata 

Chomiszczak i Sabina Pelc- Szuryn.  

  Konkurs na najsmaczniejsze pierogi  

  W dniu 11 lutego pasjonaci Szkolnego Koła Turystycznego głównie z klasy 3b, wraz z 

opiekunami: Sabiną Pelc-Szuryn i Robertem Bodziakiem, postanowili potwierdzić niewątpliwą atrakcyjność 

"Orlich Skałek" również po zakończeniu sezonu turystycznego.  

  W dniu 10 lutego uczniowie klasy 1h i 3l mieli okazję spotkać się z panem Stanisławem 

Sieradzkim, który opowiedział o swojej wyprawie na najwyższy szczyt Andów- Aconcaguę.  

  W roku 2009 przypadła dwusetna rocznica narodzin Juliusza Słowackiego, a zarazem sto 

sześćdziesiąta rocznica jego śmierci. Z tej okazji uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku pod kierunkiem 

nauczycieli polonistów przygotowali uroczystość, której celem było uczczenie i przypomnienie jednego z 

najwybitniejszych w polskich dziejach poety. Jego wiersze były duchową inspiracją dla wielu pokoleń 

polskiej młodzieży patriotycznej walczącej o odrodzenie Państwa Polskiego. Rok Słowackiego stał się 

okazją do przypomnienia zasług, twórczości i postaci wielkiego polskiego twórcy romantycznego, jednego z 

tych, którym Polska zawdzięcza przetrwanie duchowe i narodowe pod zaborami.  

  W dniu 29 stycznia odbyły się zawody szkolne konkursu "Odkryj świat z miesięcznikiem 

Poznaj Świat",w których wzięło udział 10 uczniów. Test złożony był z 40 pytań dotyczących znajomości 12 

artykułów z ubiegłorocznych numerów czasopisma. W zawodach II stopnia, które będą mieć miejsce 9 

marca w Krośnie, udział wezmą: Angelika Duduś, Patrycja Fal i Wioleta Kiszka z klasy 1ż oraz Ewelina 

Ścibor z klasy 1h.  

  W dniu 4 lutego uczniowie klasy 2ha i 2hb wzięli udział w spotkaniu z a bsolwentami naszej 

Szkoły Piotrem Fieniem i Krzysztofem Wróblem. Wysłuchali barwnej opowieści o ich wędrówkach po 

Korsyce oraz obejrzeli prezentacje poświęcone walorom przyrodniczym i kulturowym tej wyspy.  

  Grupa uczniów z klasy 2a i 2o, pod opieką Małgorzaty Chomiszczak, wzięła udział w dniu 19 

stycznia w spotkaniu z podróżnikami, które miało miejsce w kawiarni "Pod zegarem". O Korsyce 

opowiadali absolwenci naszej Szkoły Piotr Fień i Krzysztof Wróbel. Prezentacja zdjęć uatrakcyjniona była 

degustacją regionalnej kuchni korsykańskiej.  

  W dniu 12 stycznia 2010 roku odbył się III Konkurs „Z hotelem na Ty”. Wzięły w nim udział 

cztery trzyosobowe zespoły z klasy 3 i 4 technika hotelarstwa. Konkurs obejmował sześć konkurencji, w 

których trzeba było wykazać się wiedzą z zakresu hotelarstwa, j. angielskiego, znajomością gastronomii, 

obsługi konsumenta oraz zaprezentować różnorodne umiejętności przyszłego hotelarza. I miejsce zajęli: 

Dygoń Julita, Furdak Katarzyna, Rączka Łukasz. II miejsce zajęły: Biskup Mariola, Demkowska Monika, 

Truszkiewicz Katarzyna. III miejsce zajęli: Czaban Kinga, Ziemlewicz Michał, Starościak Paweł. Konkurs 

przygotowały: mgr Ewa Starego, mgr Monika Petryszak.  

  W dniu 11 stycznia odbyły się zawody szkolne XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, w 

których wzięło udział 27 uczniów z klas: 1ż, 1l, 2ż, 2ha, 2hb i 3o. Najwięcej punktów, za rozwiązanie testu 



złożonego z 50 pytań, otrzymały: Patrycja Fal z kl.1ż, Ewelina Skoczułek z kl.2ha oraz Katarzyna Gromek z 

kl.2hb.  

  W dniu 06.01.2010 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie odbyły się zawody 

okręgowe XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wzięło w nich 38 udział uczniów z woj. 

podkarpackiego zakwalifikowanych po eliminacjach szkolnych przez Komitet Okręgowy OWE w 

Rzeszowie. Naszą szkołę reprezentował Piotr Fabian uczeń klasy 3a, którego przygotowała prof. Ewa 

Starego.  

  W dniu 06.01.2010 w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie odbyła się II Okręgowa Olimpiada 

Wiedzy Hotelarskiej, w której udział wzięło 12 szkół z woj. podkarpackiego i lubelskiego. Naszą szkołę 

reprezentowało dwóch uczniów z kl. 4h - Julita Dygoń i Łukasz Rączka . Uczniów przygotowywała prof. 

Ewa Starego.  

  Kulig klasy 3b  

  Jasełka  

  W dniu 18.12.2009 w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom 

Prezesa Rady Ministrów. W tej uroczystości udział wzięła stypendystka z naszej szkoły uczennica klasy 3a 

Katarzyna Dufrat, która w roku szkolnym 2008/2009 uzyskała najwyższą średnią ocen. Serdecznie 

gratulujemy!  

  Jak co roku Koło Radosnej Twórczości zorganizowało konkurs na świąteczną dekorację sal 

lekcyjnych. Rozstrzygniecie konkursu odbyło się w dniu 17.12.2009. Konkurs zorganizowały prof. Ewa 

Szwarczyk i prof. R. Słyszyk. W dniu 16.12.2009 odbyła się też wystawa stroików świątecznych i pokaz 

robienia gwiazd wigilijnych. Wystawę przygotowały uczennice klas 3a, 3l i 1h pod okiem prof. Ewy 

Szwarczyk. Oto kilka zdjęć z wystawy i protokół konkursu z wynikami.  

  Uczniowie z klas 1ż i 4l, pod opieką nauczycielki Małgorzaty Chomiszczak, wzięli udział w 

dniu 9 grudnia w spotkaniu z podróżniczką Dorotą Mróz. Tematem spotkania była wyprawa rowerowa po 

Zelandii, Jutlandii i Fionii w Danii.  

  W dniu 4 grudnia odbyły się zawody szkolne VIII Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki, w 

których wzięło udział 26 uczniów. Z testem składającym się z 50 pytań najlepiej poradzili sobie Magdalena 

Kobrzeniecka i Sebastian Kafara z klasy 2ż, uzyskując odpowiednio 41 i 40 punktów.  

  Dnia 3 grudnia 2009r w Zespole Szkół nr 1 odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego 

Dnia Wolontariusza, którą zorganizowały opiekunki SKW Bożena Bekier i Kinga Rogóz. Na początku 

obchodów uczennice przedstawiły rys historyczny Szkolnego Koła Wolontariatu, a następnie pani Czesława 

Kurasz wręczyła legitymacje uczniom rozpoczynającym pracę w wolontariacie oraz podziękowania 

wolontariuszom szczególnie zaangażowanym w pracę na rzecz bliźniego. Tytuł Wolontariusza Roku 

otrzymał Michał Bodziak, który wraz z Moniką Rolnik i Eweliną Mendofik został nominowany do konkursu 

Barwy wolontariatu. Kolejnym punktem uroczystości był montaż słowno-muzyczny pt. Porozmawiajmy o 

samotności, marzeniach, szczęściu i przyjaźni…, który przygotowała młodzież naszej szkoły pod okiem 

nauczycielki języka polskiego Kingi Rogóz. Z programem artystycznym wystąpili również podopieczni z 

Warsztatów Terapii Zajęciowej, którzy przygotowali pokaz tańca klasycznego. Podopiecznych 

przygotowała pani Aneta Bober. Uroczystość zakończyła się koncertem studentów Instytutu Muzycznego. 

Kierownikiem zespołu jest Damian Kurasz.  



  W dniu 01 grudnia 2009 r. odbył się w naszej szkole międzyszkolny konkurs wiedzy o 

HIV/AIDS. W tegorocznym konkursie udział wzięło 21 uczniów z sanockich szkół ponadgimnazjalnych. 

Uczestnicy konkursu przez 30 min. rozwiązywali test. Wykazali się bardzo dobrą znajomością zagadnień 

dotyczacych nałogów i choroby AIDS.  

  W dniu 24 listopada odbyła się pierwsza edycja internetowego konkursu dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych na temat zmian klimatu.Patronat nad konkursem objęło Polskie Towarzystwo 

Geograficzne. Naszą Szkołę reprezentowały trzy drużyny w składzie: Aleksandra Ochała, Klaudia 

Zborowska i Damian Sieradzki z kl. 2o, Małgorzata Fedak, Monika Hryma i Magdalena Kobrzeniecka z kl. 

2ż oraz Jarosław Drozd, Marceli Kabala i Krzysztof Zawada z kl. 2l.  

  W dniach 20- 21 listopada odbyła się w szkole zbiórka elektrośmieci. Zebrano 6340 kg ZSEE, 

w tym: 82 telewizory, 68 monitorów, 54 drukarki, 37 komputerów, 36 odkurzaczy, 4 lodówki i ksero. Sprzęt 

został odebrany przez pracowników SPGK-u. W trakcie zbiórki dyżur pełnili uczniowie : Kamila Bobola, 

Angelina Herdyńska, Paulina Jabłonowska, Jadwiga Sobolak i Artur Biega z kl. 4a, Karol Fill z kl. 3l oraz 

Ewelina Dyląg i Ewelina Skoczułek z kl. 2ha. Uczniów wspomagały nauczycielki Renata Słyszyk i 

Małgorzata Chomiszczak. Wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę serdecznie dziękujemy za pomoc 

w promocji zbiórki oraz za dostarczony sprzęt.  

  Wielostronne działanie na rzecz podnoszenia wśród młodzieży świadomości prawnej, kształtowania 

postaw szacunku dla prawa, propagowanie kultury prawnej poprzez upowszechnianie wiedzy na ten temat, 

taki m.in. cel przyświecał Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawie zorganizowanej przez Wyższą 

Szkołę Prawa i Administracji w Przemyślu - Rzeszowie wraz z Podkarpackim Kuratorem Oświaty.  

  W dniach 16-20.11.2009 w Zespole Szkół nr 1 odbył się Kurs Barmański I stopnia. Zajęcia 

prowadził Mistrz Barmański - Master Bartender Lesław Dumański z Akademii Sztuki Barmańskiej w 

Gliwicach.  

  W dniu 19 listopada 2009r. w naszej szkole organizowany był DZIEŃ BEZ PAPIEROSA. 

Uczniowie z klasy 3h i 2o przygotowali wystawę pt. „Rzuć palenie razem z nami.” Każda osoba oglądająca 

wystawę mogła poczęstować się surówką z marchewki lub jabłkiem. Cała akcja miała na celu promocję 

zdrowego żywienia oraz walkę z nikotynizmem w ramach realizowanego przez szkołę programu „Szkoła 

Promująca Zdrowie.” Działania młodzieży koordynowali nauczyciele: mgr Ewa Szwarczyk, mgr Monika 

Zych, mgr Krzysztof Indyk.  

  Uczniowie, biorący udział w konkursie "Drugie życie elektrośmieci", przygotowali wystawę pt. 

"Co to są elektrośmieci i jak z nimi postępować?". Każda osoba oglądająca wystawę mogła zagłosować na 

najlepszy plakat. Najbardziej spodobały się prace: Karoliny Zając z kl.1a oraz Katarzyny Kutiak i Natalii 

Materny z kl.3o.  

  W dniu 12.11.2009 r. Odbyły się eliminacje szkolne II Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Rywalizację i 

zmagania z wiedzą podjęło 27 uczniów z klas 3h i 4h Technikum Hotelarskiego. Ich zadaniem było 

rozwiązanie w ciągu 60 min testu składającego się z 55 pytań jednokrotnego wyboru. Problematyka pytań 

zawierała ogólną wiedzę z zakresu hotelarstwa, turystyki, gastronomii i obsługi konsumenta ze szczególnym 

uwzględnieniem tematu wiodącego tj. „Hotel przyjazny środowisku”. Komisja Szkolna po ocenie 

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

zakwalifikowani do zawodów okręgowych. Najlepszymi okazali się Łukasz Rączka kl.4h i Julita Dygoń, 

którzy w styczniu reprezentować będą naszą szkołę na zawodach okręgowych w Rzeszowie.  

  11 listopada  



  Ewelina Dyląg i Ewelina Skoczułek z drużyny biorącej udział w konkursie "Drugie życie 

elektrośmieci", przeprowadziły w dniu 10 listopada zajęcia edukacyjne ekologiczne w Szkole Podstawowej 

nr 4 w Sanoku. W zabawach wzięli udział uczniowie klasy czwartej pod opieką nauczycielki Iwony Szuryn. 

W nagrodę za aktywne uczestnictwo w zajęciach uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez 

właścicielki Firmy "Druczek" i Antykwariatu "SABA".  

  W dniu 6 listopada uczennice klasy 4a: Kamila Bobola, Angelina Herdyńska i Paulina 

Jabłonowska wzięły udział w zajęciach w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 1, których tematem 

było postępowanie z zużytym sprzętem elektrycznym. Dziewczęta miały również okazję obserwować pracę 

nauczycieli wychowania przedszkolnego. Dzięki wsparciu właścicielki Firmy "Druczek" przekazano 

dzieciom różnorodne przybory do pisania oraz książeczki do kolorowania.  

  W dniu 5.11.2009 r. odbyły się zawody szkolne XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której 

tematem przewodnim w tym roku są: „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”. Wzięło w nich udział 17 

uczniów klasy 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.  

  W dniu 5 listopada 2009 grupa uczennic z klas 2a, 2ha i 2l wzięła udział w spotkaniu w 

Sanockim Domu Kultury w Sanoku z absolwentem naszej szkoły Bartłomiejem Rychterem. Spotkanie było 

poświęcone promocji jego drugiej książki Pt. „Złoty wilk”. Opiekę nad młodzieżą sprawowała prof. R. 

Słyszyk.  

  W dniu 4 listopada uczennice klasy 2ha: Ewelina Dyląg i Ewelina Skoczułek, biorące udział w 

konkursie "Drugie życie elektrośmieci", przeprowadziły zajęcia promujące zabawy logiczne związane z 

tematem elektrośmieci. Uczniowie rozwiązywali rebusy, krzyżówki oraz układali puzzle.  

  1 listopada przy bramach sanockich cmentarzy pracowali tradycyjnie wolontariusze na rzecz 

Towarzystwa im. Brata Alberta, zbierając datki na rzecz potrzebujących. Zebrane pieniądze pomogą 

najuboższym mieszkańcom naszego miasta i okolic, gdyż zasilą schronisko i kuchnię Towarzystwa. Nasi 

uczniowie kwestowali na cmentarzu Płowce, byli to uczniowie klas: 3o, 2o, 1l i 1a, którymi opiekowała się 

prof. Bożena Bekier. Mieszkańcy odwiedzający groby bardzo życzliwie odnosili się do młodzieży i hojnie 

wspierali akcję.  

  1 listopada  

  Dnia 22 października o godz. 18 uczniowie klasy 3l wraz z Panią Dyrektor Aliną Lipką 

uczestniczyli w spotkaniu z Panem Edwardem Kutkowskim – uzdolnionym modelarzem. Zaprezentował On 

im swoja kolekcje ręcznie wykonanych papierowych autobusów, które były odzwierciedleniem 

rzeczywistych pojazdów. Pod względem wykonania jest On bardzo precyzyjnym i utalentowanym hobbystą. 

Opowiadał On uczniom naszej szkoły o swoich wystawach w Polsce i w Europie, a także podpowiadał w 

jaki sposób można takie modele zrobić. Jest to bardzo czasochłonne dla precyzyjnych i wytrwałych rąk, czas 

tworzenia takiego modelu autobusu waha się od 3 do 4 miesięcy przy dwóch godzinach pracy dziennie. Pan 

Edward bardzo zaciekawił swoją pasja naszych uczniów w wyniku czego sami by chcieli sprawdzić się 

budując taki model. Efektów ich pracy można spodziewać się w nadchodzących miesiącach.  



  14 pażdziernika  

  8 października 2009 roku w Sanockim Domu Kultury odbyła się sesja popularno-naukowa w 

rocznicę śmierci więźnia Kozielska-ks.Zdzisława Peszkowskiego. Tytuł sesji-"Pamiętamy Katyń" Wśród 

tłumnie zgromadzonej młodzieży w sesji uczestniczyli również przedstawiciele naszej szkoły z panią 

Dyrektor Marią Pospolitak na czele. Uczniowie z klasy 2o i 2l z panią Joanną Albigowską po zkończonej 

sesji przeszli na cmentarz, gdzie złożone zostały kwiaty pod pomnikiem ofiar "Golgoty Wschodu"i 

posadzone nowe dęby upamiętniające mieszkańców Sanoka,którzy zginęli w Katyniu.  

  W dniu 5 października uczniowie klasy 1ż wzięli udział w lekcji poświęconej sposobom 

postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zaś ich koledzy z kl.1l, w dniu 9 

października, w "Potyczkach ekologicznych" sprawdzali swoją wiedzę dotyczącą elektrośmieci. Zajęcia 

przygotowały uczennice biorące udział w konkursie "Drugie życie elektrośmieci".  

  W dniu 1.10.2009 r. klasa 1a wraz z wychowawcą Ewą Starego była na swojej pierwszej 

wycieczce integracyjnej. Rozpoczęła się ona od zwiedzania z przewodnikiem sanockiego Skansenu. 

Uczniowie z mieli okazję zobaczyć stare domy i ich wyposażenie, różne narzędzia i sprzęty, młyn, cerkwie 

a także szkołę. Następnie wszyscy zasiedli do wspólnego ogniska podczas, którego dziewczyny i 

wychowawczyni złożyły chłopakom życzenia z okazji ich święta i obdarowały skromnymi prezentami oraz 

całusami ;) Pogoda dopisała, więc wszyscy miło spędzili czas.  

  W dniu 1 października młodzież z koła Animals wzięła udział w wycieczce do schroniska 

"Kundelek" w Rzeszowie, którą zorganizowały Iwona Szuryn i Bożena Barczyk. Zapoznano się z 

Organizacją schroniska i przekazano przywiezioną karmę dla psów i kotów.  

  Członkowie Zespołu EkoSanok, biorącego udział w konkursie "Drugie życie elektrośmieci", 

przeprowadzili ekologiczne zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 1a i 1o. Lekcje przygotowały: Magda 

Kobrzeniecka i Monika Hryma z kl. 2ż oraz Kamila Bobola i Angelina Herdyńska z kl. 4a.  

  W dniu 30 września uczniowie klas 1ż i 1h, pod opieką nauczycieli Małgorzaty Chomiszczak i 

Stefana Liputa, wzięli udział w spotkaniu z panem Piotrem Kutiakiem- pracownikiem Wydziału 

OchronyŚrodowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta. Wysłuchali wykładu oraz obejrzeli 

prezentacje na temat zasad zrównoważonego rozwoju, gospodarki odpadami w Sanoku oraz sposobów 

postępowania z elektrośmieciami.  

  26 września 2009 roku odbyły się uroczystości Jubileuszu 25-lecia Koła Pomocy Dzieciom i 

Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo w Sanoku. Nasi wolontariusze, którzy od lat współpracują z 

Kołem, pomagali również w obchodach tego jubileuszu. Na uroczystościach został wręczony medal dla pani 

dyrektor naszej szkoły Marii Pospolitak za wieloletnią współpracę i wsparcie dla naszej młodzieży, 

pracującej na rzecz koła. Odznaczona również została opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu pani Bożena 

Bekier.  

  24-26.09.2009 uczniowie naszej szkoły i jednocześnie sympatycy Koła turystycznego PTSM i 

PTTK, wzięli udział w XIII Wojewódzkim Rajdzie Szkół Ponadgimnazjalnych "Wetlina 2009". Opiekę nad 

młodzieżą sprawował Robert Bodziak.  



  W dniu 24 września maturzyści naszej szkoły wzięli udział w wyjeździe organizowanym przez 

samorząd szkolny na konferencję Salon Maturzystów na Politechnice Rzeszowskiej. Uczniowie wzięli 

udział m.in. w wykładzie pt. "Jak dobrze przygotować się do matury z języka obcego" przygotowanego 

przez egzaminatorów z OKE w Krakowie. Po wykładzie młodzież miała okazję obejrzeć stoiska uczelni z 

całej Polski, gdzie mogli zapytać studentów z owych uczelni o informacje dotyczące kierunków i wymagań. 

Wyjazd był wspaniałą okazją do zweryfikowania swoich planów na przyszłość oraz do zapoznania się z 

ofertą szkół wyższych.  

  24 września 2009 roku klasa 2u była na wycieczce. Tematem przewodnim w/w wyjścia były 

Orle Skałki i inne walory przyrodnicze miasta Sanoka i okolic. Klasą opiekowała się wychowawczyni prof. 

Bożena Bekier  

  Jak co roku sanoccy wolontariusze (50 osób) wzięli udział w szkoleniu, które odbyło się w 

dniach 18-19 września 2009 roku w Ośrodku „Caritas” w Zboiskach. Byli to uczniowie Zespołu Szkół nr 1, 

II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 2 oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Inicjatorem zjazdu była pani Czesława Kurasz – prezes Powiatowego Centrum Wolontariatu, a młodzieżą 

opiekowały się panie: Bożena Bekier, Kinga Rogóz i Ewa Kurdyła.  

  18.09.2009 r. w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej Zarząd Oddziału PTTK w Sanoku 

zaprosił sanocką młodzież na: XLVII MŁODZIEŻOWY RAJD PO ZIEMI SANOCKIEJ Udział w rajdzie 

wzięły: ZS 1, II LO, SP 3 oraz SP i Gimnazjum w Besku. Na trasę wyruszyło 99 osób. Uczestnicy 

przejechali do Dukli, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze na cmentarzu wojennym, oraz zwiedzili skansen 

broni ciężkiej i wystaw sprzętu wojskowego w Muzeum Historycznym – Pałac. Następnie przeszli przez 

historyczną „Dolinę Śmierci” szlakiem żółtym i czerwonym do Chyrowej. Podczas całego rajdu młodzież 

poznawała wydarzenia z II wojny światowej. Zakończenie miało miejsce w Gospodarstwie 

Agroturystycznym „Pod Chyrową” biesiadą turystyczną oraz rozdaniem skromnych upominków. Opiekę 

nad młodzieżą sprawowali: Sabina Pelc-Szuryn i Robert Bodziak.  

  Dnia 17 września br. Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych zorganizował w hali 

widowiskowo-sportowej „Arena Sanok” pokaz sprzętu rehabilitacyjnego. W konferencji i pokazie wzięli 

udział nasi wolontariusze (10 osób), którzy pomagali osobom niepełnosprawnym, rozdawali ulotki oraz 

wykonywali czynności organizacyjne związane z przygotowaniem pokazu. Opiekę nad wolontariuszami 

pełniła Kinga Rogóz.  

  Dnia 10 września 2009 roku uczniowie klasy 2ha pod opieką p. Kingi Rogóz i p. Jerzego 

Grzyba wzięli udział w uroczystościach poświęconych poezji Jerzego Harasymowicza. „Harasymiada” 

została zorganizowana w Komańczy w 10. rocznicę śmierci poety. Uczniowie uczestniczyli w konferencji 

pt. „Bieszczadzki nurt w poezji Jerzego Harasymowicza”, którą poprowadziła p. Maria Harasymowicz – 

żona liryka oraz pochodzący z Sanoka poeta Janusz Szuber. Młodzież obejrzała również filmowe 

wspomnienia o Jerzym Harasymowiczu z komentarzami żony i córki oraz wysłuchała koncertu poezji 

śpiewanej w wykonaniu p. Elżbiety Adamiak. Wycieczkę przedmiotową z języka polskiego zorganizowała 

p. Kinga Rogóz.  

  Rozpoczął się Rok Szkolny 2009/2010  

  28-30.08.2009 wycieczka nauczycieli na Ukrainę i do Rumunii 


