
Wydarzenia roku szkolnego 2005/2006 

o Po zakończeniu Roku Szkolnego 2005/2006 nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły 

spotkali się na Białej Górze.  

o 23 czerwca odbyło się "Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2005/2006", podczas 

którego pożegnaliśmy wspaniałych pedagogów odchodzących na emeryturę: Joannę Banach, 

Grażynę Chytłę i Irenę Olech oraz pracownika księgowości Stanisławę Gosiorowską  

o 13 czerwca 2006 odbył się Rajd szkolnego koła PTTK i PTSM trasą: Sanok-Mrzygłód-

Tyrawa Solna-Liszna-Orle Skałki-Biała Góra-Sanok zorganizowany i prowadzony przez Roberta 

Bodziaka i Jerzego Grzyba  

o W dniu 9 czerwca 2006 odbył się konkurs języka niemieckiego dla klas pierwszych. Udział wzięło 

18 uczniów z klas 1a, 1b, 1h, 1z i 1o. 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 Natalia Grochoła z klasy 1 h zdobywając 45,5 pkt, na II 

miejscu uplasowała się Anna Głuszak z kl. 1 o, a III miejsce przypadło Kindze Jursie z klasy 1 h. 

Konkurs przygotowały nauczycielki języka niemieckiego Bożena Barczyk i Renata Słyszyk.  

o W dniu 7 czerwca 2006 roku odbył się szkolny konkurs „Poczet Polskich Chemików”. W 

konkursie brały udział trzyosobowe zespoły z klas 1a, 1b, 1ż, 1h, 1o i 1u. Po sześciorundowym 

etapie pierwsze miejsce zajęła drużyna 1ż, drugie miejsce zajęła klasa 1h, a trzecie 1a. Po części 

konkursowej odbyły się pokazy chemiczne prowadzone przez dziewczęta z 1a. Na konkurs 

plastyczny wpłynęło 26 prac. Jury w składzie: pani dyrektor mgr M. Pospolitak, pani mgr M. 

Chomiszczak, pani mgr E. Starego przyznało: I miejsce: Aleksandrze Starosolskiej i Iwonie Józefek 

z klasy Io; II miejsce: Monice Bury i Monice Być z klasy Ih,III miejsce: Elżbiecie Bartkowskiej i 

Katarzynie Rozpuczyńskiej z klasy Io Ewelinie Pietruszak i Elżbiecie Kozłowskiej z klasy Ib 

Katarzynie Barnat z klasy Iu.  

o 31 maja 2006 w Sanockim Domu kultury uczestniczyliśmy w 5-tej rocznicy powstania 

Powiatowego Centrum Wolontariatu. Liczna grupa wolontariuszy z naszej szkoły świadczy pomoc 

indywidualną osobom potrzebującym, opiekuje się osobami starszymi,, samotnymi, 

niepełnosprawnymi, pomaga na warsztatach terapii zajęciowej, bierze udział w imprezach 

integracyjnych dla młodzieży niepełnosprawnej oraz w przygotowaniu wigilii dla osób samotnych i 

bezdomnych. Z naszej szkoły Wolontariuszką Roku 2005 została Paulina Gagatko z klasy 2a Pani 

dyrektor mgr Maria Pospolitak za wspieranie działalności wolontariatu i wielokrotną pomoc 

otrzymała tytuł Honorowego Wolontariusza. Po uroczystościach odbyła się część artystyczna z 

udziałem uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz występy studentów Edukacji Artystycznej 

PWSZ w Sanoku, FTT „Flamenco”. Drugą część obchodów prowadził Artur Andrus, który wystąpił 

również z własnym programem artystycznym.  

o Ogłoszono wyniki I etapu ogólnopolskiego konkursu ekologicznego "Nasza Agenda 21". Zespół 

EkoSanok, złożony z dziewięciu uczniów z klasy 1o i 1a, zajął I miejsce uzyskując wynik 97/ 100 

punktów możliwych do uzyskania. Szczegóły na stronie www.nasza.agenda21.pl.  

o W czwartek (25 maja) odbyły się zawody II Konkursu Biologiczno- Geograficznego 

przygotowanego przez panie Iwonę Szuryn i Małgorzatę Chomiszczak. Wzięło w nich udział 6 

drużyn reprezentujących klasy: 2a,2ż,2p,2o,2h i 3a.Zwyciężyła ekipa z kl.2a w składzie: Maria 



Kołodziej i Katarzyna Łyszczarz. W trakcie zawodów uczniowie z klasy 3h recytowali zabawne 

wiersze Stanisława Barańczaka z książki "Geografioły".  

o Ogłoszono wyniki tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego Eko-Planeta. 

Spośród uczniów naszej szkoły, biorących udział w konkursie, najwyższy wynik i wyróżnienie 

otrzymali: Ewelina Tyro z kl.3o i Tomasz Wania z kl.3h.  

o W dniu 24 maja członkowie Zespołu EkoSanok: Ewelina Froń,Kamila Dobosz, Katarzyna 

Mołczan, Magdalena Myćka i Adrian Owad z klasy 1o, biorący udział w ogólnopolskim konkursie 

ekologicznym "Nasza Agenda21" przeprowadzili wywiad z panem Ludwikiem Kopleńskim- 

podinspektorem d/s utrzymania czystości w mieście.  

o 19 maja 2006 roku na obiektach MOSiR w Sanoku odbyły się V Mistrzostwa Pierwszej Pomocy 

PCK. Zespól Szkół nr 1 reprezentowała drużyna pod opieką Stefana Liputa w składzie: Anna 

Neuman, Aneta Mroczka, Katarzyna Łyszczarz, Maria Kołodziej, Bożena Janik, Paulina Gagatko. 

Po zaciętej rywalizacji drużyna zajęła IV miejsce.  

o W dniach 9-10 maja odbyła się wycieczka do Warszawy w ramach programu "Szkoła 

Marzeń". Wzięło w niej udział 36 uczniów, którzy aktywnie uczestniczą w życiu szkoły.Opiekunami 

uczniów były panie: Małgorzata Błażejowska, Małgorzata Chomiszczak, Ewa Starego i Julianna 

Struś. Program wycieczki obejmował w pierwszym dniu: wizytę w Sejmie, zwiedzanie Starówki, 

pobyt w nowoczesnym budynku i ogrodach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Drugiego dnia 

uczestnicy wycieczki zwiedzili Łazienki Królewskie, obejrzeli panoramę miasta z tarasu 

widokowego Pałacu Kultury i Nauki, gościli w Pałacu w Wilanowie oraz odwiedzili groby słynnych 

Polaków na Powązkach. Zwieńczeniem wycieczki były zakupy w centrum handlowym Auchan.  

o W dniach 6–7 maja 2006r w hotelu Nowotel **** w Krakowie odbył się półfinał Regionalny dla 

juniorów w konkursie Olimpiada Smaku 2006. Naszą szkołę reprezentowała uczennica 2 klasy 

technikum hotelarskiego Justyna Mikołajek przygotowując potrawę: „Niebiańska polędwica 

nadziewana w sosie żurawinowo–miętowym”. Jury półfinałowe oceniało smak, wygląd i ergonomie 

przygotowania prac konkursowych. Nasza uczennica zajęła trzecie miejsce. Do finału konkursu 

kwalifikowały się zwycięzcy po 2 (dwóch) z każdego Regionu (Wrocław, Gdynia, Kraków, Poznań, 

Lublin). Justyna Mikołajek blisko była zakwalifikowania się do finału. Opiekunem 

przygotowującym do konkursu był mgr inż.. Krzysztof Indyk  

o 3 maja  

o Z okazji 215-ej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja młodzież naszej szkoły wzięła udział w 

uroczystych obchodach tej rocznicy. O godz. 11.00 uczestniczyliśmy we Mszy Św. w kościele p.w. 

Przemienienia Pańskiego z udziałem władz samorządowych naszego miasta, Powiatu Sanockiego, 

pocztów sztandarowych oddziałów reprezentacyjnych, młodzieży sanockiej. Delegacja Samorządu 

Uczniowskiego naszej szkoły w imieniu własnym oraz innych szkół sanockich złożyła wiązankę pod 

pomnikiem Tadeusza Kościuszki, gdzie wraz z innymi uczestnikami uroczystości wysłuchała 

przemówienia burmistrza miasta Sanoka pana Wojciecha Blecharczyka oraz występu zespołu 

wokalnego "SOUL".  

o 28 kwietnia 2006 - pożegnanie klas: 3o, 3p, 3tż, IVa, IVb i IVc  

o W ramach realizacji projektu "Szkoła Marzeń" uczniowie, w dniach 20- 27 kwietnia, 

wzięli udział w warsztatach "O zachowaniu przy stole" poprowadzonych przez mgr inż. Krzysztofa 

Indyka.  

o W dniu 22 kwietnia Katarzyna Woźny z kl.1o oraz Ewelina Tyro z kl.3o wzięły udział w finale 

wojewódzkim XXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Rzeszowie. Przewodniczący jury, prof. 

Leszek Woźniak, podkreślił wysoki poziom wiedzy uczniów. Opiekująca się uczniami p.Małgorzata 



Chomiszczak otrzymała dyplom z podziękowaniem za pracę z uczniami z rąk p.o. Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty p.Jolanty Tudrój- Darskiej.  

o Po raz drugi w tym szkolnym młodzież Zespołu Szkół nr1 uczestniczyła w pokazach eksperymentów 

fizycznych organizowanych przez „Fundację Nauki dla Przemysłu i Środowiska”. Tym razem 

impreza odbyła się 11.04.2006r w Zespole Szkół nr 3 w Sanoku a doświadczenia poświęcone były: 

polu elektrostatycznemu, prądowi elektrycznemu i elektromagnetyzmowi. Wzięli w niej udział 

uczniowie klas: 1a, 1b, 1o i 2h pod opieką nauczycieli Jerzego Grzyba i Stefana Liputa.  

o W dniu 5 kwietnia 2006 r. Koło Młodych Prawników pod opieką Janusza Rudego 

zorganizowało wycieczkę przedmiotową do Urzędu Stanu Cywilnego w Sanoku. Uczniowie 

zainteresowani problematyką związaną z prawem o aktach stanu cywilnego zapoznali ze strukturą 

organizacyjną Urzędu oraz ze sprawami z zakresu urodzeń, małżeństw, zgonów, a także innych 

zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób.  

o Tegoroczna Wielkanoc w „Ekonomiku” rozpoczęła się tradycyjnie od zwiedzenia przez 

opiekunki Koła Radosnej Twórczości E. Szwarczyk i R. Słyszyk wraz z członkami Patrycją Walus i 

Justyną Materną z kl. 1 h wystawy wielkanocnej organizowanej przez Urząd Gminy w Sanoku w 

dniu 2 kwietnia 2006 szczegóły  

o 2 kwietnia 2006  

o Jak co roku pod wodzą pedagoga szkolnego prof. Ewy Szwarczyk silna 7-osobowa grupa 

„strażaków” wyruszyła na Powiatowy Konkurs Wiedzy Pożarniczej. I znów o włos od wygranej był 

Staszek Barański z klasy 3 a (tym razem zabrakło mu 0,5 pkt do wygranej), Który zajął II miejsce. 

Mamy nadzieję, że na następny rok będzie lepiej. Reszta ekipy uplasowała się na czołowych 

miejscach. Po raz pierwszy mieliśmy w ekipie dziewczęta z klasy 2p.Było wesoło, pokazaliśmy, że 

nie tylko księgujemy, ale również i o straży pożarnej dużo wiemy.  

o W dniu 31.03.2006 odbyły się w naszej szkole warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego – 

członków Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Oddział Przemyśl Koło 

Sanok. W warsztacie wzięło udział 16 nauczycieli z powiatu sanockiego i leskiego. Spotkanie 

poprowadziła pani Anna Rosół – konsultant języka niemieckiego z Wydawnictwa LektorKlett. 

Podczas spotkania została zaprezentowana oferta podręczników i pomocy naukowych do nauki 

języka niemieckiego do gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie zostało zorganizowane 

przez prof. Renatę Słyszyk – nauczycielkę języka niemieckiegow ZS nr 1.  

o Już po raz trzeci 15 marca 2006 r. uczniowie trzech klas Zespołu Szkół nr 1 im. Karola 

Adamieckiego w Sanoku wzięli udział w Dniu Przedsiębiorczości szczegóły  

o Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zawodach wojewódzkich ogólnopolskiego konkursu 

"Skandynawia- daleka czy bliska?". Zawody odbyły się w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania 

w Rzeszowie. Wzięło w nich udział 26 uczniów szkół pondgimnazjalnych. Marzena Twarda z kl.2h 

zajęła III miejsce, Natalia Grochoła z kl.1h- VI, Kinga Jursa z kl.1h- IX, Piotr Rączka z kl.3a- X, 

Stanisław Barański z kl.3a- XII.  

o Obchody Roku Języka Polskiego w Zespole Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w 

Sanoku uświetniła IV edycja konkursu Sanocki Mistrz Ortografii, w której wzięło udział 40 

uczestników. Puchar i nagrody ufundował sanocki starosta pan Bogdan Struś. Mistrzem Ortografii w 

2006 r. została Aleksandra Bednarz z Gimnazjum nr 4. Drugie miejsce zdobyła Olga Jonarska z 

Gimnazjum nr 3, zaś trzecie miejsce zajął Michał Ciupak z Gimnazjum nr 1. Zwycięzcom nagrody 

wręczyła pani dyrektor Maria Pospolitak. Gratulują młodzieży i dziękują jej opiekunom 

organizatorki konkursu: nauczycielki języka polskiego Zofia Liput i Irena Olech.  

o W dniu 28.03.2006 odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Poezji i Prozy Niemieckiej organizowany 

przez nauczycieli języka niemieckiego z Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku. W konkursie, do którego 
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zgłosiło się 18 uczniów z I LO, II LO, ZS nr 1,2 i 3 naszą szkołę reprezentowały Alicja Cupak (kl. 

1b) oraz Justyna Materna (kl. 1h) i Patrycja Walus (kl. 1h). Nasze uczennice recytowały jeden wiersz 

oraz fragment prozy w języku polskim i niemieckim. Ogromny sukces odniosła Alicja Cupak, która 

zajęła III miejsce w konkursie. Uczennice były przygotowane przez prof. Bożenę Barczyk i prof. 

Renatę Słyszyk, a opiekę podczas konkursu sprawowała nad nimi prof. Ewa Szwarczyk.  

o Giełda Zawodów 20, 21 i 22 marca 2006  

o Rekolekcje Wielkopostne 20, 21 i 22 marca 2006  

o W dniach 11 i 12 marca 2006 r. uczennica klasy 4a Karolina Hunia wraz z opiekunką Koła 

Młodych Ekonomistów Ewą Starego uczestniczyła w Warszawie w zawodach centralnych 

Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wzięło w nich udział 100 finalistów wyłonionych spośród 11 

tysięcy uczestników zawodów szkolnych. Karolina doszła do finałów zostając wcześniej laureatką 

zawodów szkolnych a następnie okręgowych w Rzeszowie. W finałach wykazała się bardzo dużą 

wiedzą z zakresu teorii i praktyki gospodarowania, ryzyka i ubezpieczeń w prowadzeniu działalności 

gospodarczej. Tytuł finalisty zapewnił jej wolny wstęp na wybraną uczelnię ekonomiczną.  

o "IV Targi umiejętności Ekonomik - Sanok 2006", pod hasłem"Mądra szkoła tworzy mądre 

społeczeństwo, mądrych obywateli, mądrych ludzi"  

o W dniach 8- 9 marca odbyły się warsztaty filmowe w ramach Programu "Szkoła Marzeń". 

Wzięli w nich udział uczniowie klas 1a, 1b, 1h i 1o. Zajęcia poprowadził pan Waldemar Szybiak, 

dyrektor Sanockiego Domu Kultury.  

o 9 marca odbyły się zawody III Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego "Eko- Planeta". Wzięło w 

nich udział 12 uczniów klas 1o, 3h i 3o. Wyniki konkursu poznamy do końca maja b.r.  

o 8 marca Dzień Kobiet  

o W dniach 3-4 marca 2006 r. uczeń klasy 4a Technikum nr 1 Paweł Daniło wraz z 

opiekunem Januszem Rudym uczestniczył w Warszawie w drugim etapie ogólnopolskiego konkursu 

wiedzy prawniczej z elementami wiedzy o Unii Europejskiej „LEX”. Paweł Daniło jako jedyny 

zakwalifikował się do II etapu. Jak w poprzednim etapie organizatorem konkursu była Prywatna 

Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie.  

o W dniu 6 marca 2006 r. Koło Młodych Prawników zorganizowało wycieczkę przedmiotową do Sądu 

Rejonowego w Sanoku. Uczniowie zainteresowani edukacją oraz problematyką prawną zapoznali się 

ze strukturą organizacyjną Sądu oraz uczestniczyli w jednej z rozpraw sądowych.  

o W dniu 2 marca odbył się konkurs "Kraków miasto marzeń". Przygotowały go 

nauczycielki historii i wiedzy o kulturze: Joanna Banach, Barbara Smolik i Agnieszka Wal. Trzecie 

miejsce zajęła klasa 2a, drugie 2h a pierwsze 1u w składzie: Magdalena Gazdowicz, Agata Kic i 

Karolina Szczepanek  

o W Zespole Szkół nr 1 właśnie zakończył się projekt „Book cafe”, mający zachęcić 

młodzież do czytania literatury współczesnej. Młodzież spotykająca się w bibliotece szkolnej 

postanowiła organizować spotkania na zasadzie kawiarenki, nie internetowej (co dziś jest takie 

popularne) ale książkowej.  



o W dniu 27 lutego przeprowadzono eliminacje szkolne ogólnopolskiego konkursu "Skandynawia- 

daleka czy bliska?", w których wzięło udział 19 uczniów. Najlepiej wypadli: Marzena Twarda z 

kl.2h, Piotr Rączka z kl.3a, Natalia Grochoła z kl.1h, Kinga Jursa z kl.1h i Stanisław Barański z 

kl.3a. W nagrodę pojadą w maju na wycieczkę do Warszawy w ramach Programu "Szkoła marzeń". 

Będą również reprezentować szkołę na zawodach wojewódzkich w Rzeszowie.  

o W dniu 16 lutego odbyły się zawody szkolne III edycji konkursu "Odkryj świat z 

miesięcznikiem Poznaj Świat", w których wzięło udział 17 uczniów. Pytania testowe dotyczyły 

znajomości Skandynawii. Najwyższą liczbę punktów zdobyli uczniowie klasy 3a: Piotr Rączka, 

Dawid Grzyb i Stanisław Barański, którzy utworzyli reprezentację szkoły i zarazem miasta w drugim 

etapie - i jednocześnie finale - konkursu. Finał zorganizował, już po raz trzeci, Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie. W tym etapie konkursu, który odbył się 21 lutego, wzięło 

udział 26 uczniów z szkół w Krośnie, Rzeszowie i Jaśle. Wszyscy nasi reprezentanci przeszli fazę 

półfinałową i zakwalifikowali się do finału konkursu, ostatecznie plasując się na miejscach: V- 

Stanisław Barański, VII- Piotr Rączka i VIII- Dawid Grzyb.  

o 3 lutego w Zespołe Szkół nr 1 miało miejsce kolejne wydarzenie zorganizowane przez klub 

miłośników fantasy „Avallone”. Fantastyczny, precyzyjnie wykreowany na kartach Władcy 

Pierścieni i Silmariliona świat i oryginalną, stworzoną przez J. R. R. Tolkiena mitologię przybliżył 

jego fanom dr hab. Andrzej Szyjewski – religioznawca i etnolog, pracownik naukowy UJ.  

o W czasie ferii zimowych ( 1-2 lutego) 38 uczniów wzięło udział w dwudniowej wycieczce 

do Krakowa w ramach realizacji Programu "Szkoła marzeń". W programie znalazło się zwiedzanie 

Wawelu i Rynku, projekcja filmu w kinie trójwymiarowym, wizyta w Akademii Ekonomicznej, 

zwiedzanie hotelu Radisson oraz Galerii Malarstwa Polskiego w Sukiennicach. Opiekę nad uczniami 

sprawowały: p.A. Wal, p.M. Ryś oraz p.B. Liszka.  

o W grudniu 2005 oraz styczniu 2006 odbyła się kolejna edycja konkursu matematycznego 

dla klas pierwszych. Udział wzięli uczniowie z pięciu klas. Uczestnicy w pierwszej części 

rozwiązywali test z matematyki, w drugiej każdy z nich zmierzył się z zadaniami otwartymi. A to 

wyniki: I miejsce - Głuszak Anna 1a, Wołoszyn Przemysław 1a, następnie Bańczak Wioleta, 

Stabryła Joanna, Oryszak Kamil,Pietrasz Sylwia, Cupak Alicja, Nicko Przemysław. Zwycięzcy 

zostali nagrodzeni zbiorami zadań oraz kalkulatorami. Konkurs zorganizowały oraz pozyskały 

nagrody dla uczniów panie: mgr Mariola Ryś, mgr Bożena Bekier.  

o W dniu 26 stycznia 2006 r. odbył się pierwszy etap konkursu wiedzy prawniczej z elementami 

wiedzy o Unii Europejskiej „LEX”. Organizatorem konkursu była Prywatna Wyższa Szkoła 

Businessu i Administracji w Warszawie. Konkurs przeprowadzono w ramach Kółka Młodych 

Prawników, którego opiekunem jest Janusz Rudy. W konkursie wzięło udział 18 uczniów z klasy 2a 

i 4a. Pierwsze miejsce zajął Paweł Daniło, drugie Joanna Piecuch i trzecie ex aeguo Paulina Gagatko 

oraz Wojciech Drozd.  

o 24 stycznia odbyły się zawody szkolne XXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, w których 

wzięło udział 33 uczniów.W zawodach wojewódzkich Szkołę będą reprezentować: Katarzyna 

Woźny z klasy 1o oraz Ewelina Tyro z klasy 3o.  

o W ramach realizacji Programu "Szkoła Marzeń" przeprowadzono, w dniach 19- 25 

stycznia, warsztaty taneczne dla maturzystów. Zajęcia poprowadził p.Jan Podkul, pracownik 

Sanockiedo Domu Kultury.  

o 23 stycznia 2006 roku, drużyna medyczno – sanitarna Zespołu Szkół nr 1, pod opieką Stefana 

Liputa, przeprowadziła szkolenie w zakresie pierwszej pomocy w Gimnazjum i Szkole Podstawowej 

w Trepczy. Szkolenia takie są prowadzone już od czterech lat i cieszą się nie słabnącym 



zainteresowaniem. W skład drużyny wchodziły: - Marta Jaklik z 2h, - Joanna Bargieł z 2h, - Aneta 

Mroczka z 2a, - Anna Neuman z 2a.  

o W dniu 19.01.2006 odbyła się w naszej szkole II edycja konkursu kolęd w języku 

niemieckim. Do konkursu zgłosiło się 27 uczniów ze szkół podstawowych z Zahutynia, Poraża, 

Równi, Nowotańca, Ustrzyk Dolnych, Ustianowej Górnej i Turzego Pola, 22 uczestników z 

gimnazjów G 2, G3 i G4 z Sanoka oraz z Nowotańca i Ustrzyk Górnych oraz 10 uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z I LO i II LO z Sanoka. Nad całością organizacyjną czuwała 

pomysłodawczyni konkursu pani prof. Renata Słyszyk –nauczycielka języka niemieckiego w ZS nr 1  

o W dniach 13-14 stycznia 2006r w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie odbył się 

etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu.W eliminacjach wzięło udział 56 uczestników z 16 

szkól okręgu podkarpackiego. Miejsca naszych uczniów to: 11, 14 i 21 na 56 uczestników. 

Opiekunem przygotowującym młodzież do olimpiady był nauczyciel przedmiotów 

gastronomicznych mgr inż. Krzysztof Indyk..  

o W pięknej sali Zespołu Szkół nr 1 udekorowanej przez firmę eM Decor odbył się 

tradycyjny bal sylwestrowy.  

o 22 grudnia został zorganizowany opłatek dla byłych i obecnych pracowników naszej 

szkoły, który przygotowali nauczyciele przedmiotów gastronomicznych  

o 22 grudnia klasa 2a pod kierunkiem prof. Wojciecha Jodłowskiego, przygotowała dla 

uczniów i nauczycieli Jasełka , w trakcie których odbył się pokaz stołów wigilijnych i 

sylwestrowych  

o W dniu 16.12.2005 r odbył się konkurs na świąteczną dekorację sal lekcyjnych Protokół  

o Dnia 15.12.2005 odbył się Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny, którego inicjatorami i 

twórcami byli naczyciele języka polskiego naszej szkoły  

o 14.12.2005 odbyło się spotkanie z przedstawicielami myślistwa i leśnictwa, 

zorganizowane w ramach klubu dyskusyjnego przez prof. Czesławę Marcinkowską  

o 6 grudnia zawitał do nas Święty Mikołaj, któremu pomagał samorząd uczniowski naszej 

szkoły. Były prezenty, słodycze, ale niestety, niektórym dostały się też rózgi! Trzeba było 

przekonywać Świętego, że te są niepotrzebne...  

o W dniu 2 grudnia uczennice klasy 1o: Kamila Dobosz, Ewelina Froń, Katarzyna Mołczan i 

Magdalena Myćka pod kierunkiem prof. Małgorzaty Chomiszczak, rozpoczęły badania Sanu w 

ramach międzynarodowego Programu GLOBE.Próbki wody pobierane są raz w tygodniu. Określana 

jest temperatura wody, pH, przewodnictwo i przezroczystość. Wyniki badań umieszczane są na 

stronie www.globe.gov.  

o W dniach od 1 do 4 grudnia 2005 przedstawiciele klasy 3 h (technik hotelarz) brali udział 

w V Ogólnopolskim Pokazie Regionalnych Stołów Wigilijnych Gwiazdka 2005, organizowanym 

przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Zadaniem młodzieży było 

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


przygotowanie regionalnego stołu i pięciu potraw wigilijnych danego regionu. Do konkursu 

młodzież przygotowali nauczyciele przedmiotów gastronomicznych Krzysztof Indyk i Agata 

Wójcik.  

o W tym roku szkolnym wyremontowaliśmy schody, które prowadzą na boisko szkolne 

obok sali gimnastycznej. Środki na ten niezbędny remont w kwocie 1000 zł, otrzymaliśmy z 

funduszu prewencyjnego PZU SA w Sanoku.  

o W dniu 21 11.2005 uczniowie: Katarzyna Izdebska z kl.3p, Stanisław Barański i Piotr 

Rączka z kl.3a wzięli udział w II etapie międzypowiatowego konkursu wiedzy o Magurskim Parku 

Narodowym "Cudze chwalicie, swego nie znacie" w Krempnej k. Dukli. Dodatkową atrakcją 

spotkania było obejrzenie ekspozycji Muzeum Przyrodniczego MPN.  

o 16 10.2005 r. zakończył się konwent fantasy & Mangi, który odbył się na terenie naszej 

szkoły. Organizatorzy, czyli szkolny klub fantastyki „Avallone”, postarali się, by przez cały czas 

"konwentowicz" miał do wyboru wiele atrakcji. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy 

zorganizowane przez Centrum Kultury Japońskiej w Przemyślu.  

o 19. 10. 2005 r. podczas finału XXXIV Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży 

Ponadgimnazjalnej w Przeworsku, znakomicie spisała się Marta Jaklik, uczennica klasy 2h, zajęła w 

nim 2. miejsce, czym zapewniła sobie udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym w 

Golubiu-Dobrzyniu. Do finału zakwalifikowało się pięć osób, w tym dwoje sanoczan. W gronie tym 

znalazła się również Adrian Owad – uczeń kl. 1o – który zajął 5. miejsce. Współautorką sukcesów 

uczniów jest Zofia Liput  

o W dniach 19.09. – 15.10.2005 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku z klasy 3h 

przebywali w Humennym na Słowacji, gdzie odbywali czterotygodniowy staż w ramach realizacji 

projektu z programu Leonardo da Vinci. Program przygotowała mgr Alina Lipka i mgr Agata 

Wójcik. Dzięki realizacji projektu w ramach programu Leonardo da Vinci beneficjenci poznali 

kulturę i obyczaje Słowacji, oraz poszerzyli swoje umiejętności zawodowe.  

o 14.10.2005 "Kadra" naszej szkoły Dzień nauczyciela uczciła wycieczką krajoznawczo-

turystyczną do Roztocza, zwiedzając po drodze: Bełżec i Zamość  

o 7.10.2005 Młodzież naszej szkoły odbyła pielgrzymkę maturzystów na Jasną Górę, Wzięło 

w niej udział łącznie 120 pielgrzymów, w których grono wchodzili: katecheci – o. Piotr Szczepaniak, 

s. Agata Bodziak, nauczyciele oraz uczniowie klas 4a, 4b, 4c, 3o, 3p i 3tż.  

o 4 października, członkowie koła „Animals” wraz z opiekunką prof. Iwoną Szuryn 

uczestniczyli w organizowanej przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i Parafię o. 

Franciszkanów uroczystości Światowego Dnia Zwierząt – wzięli udział w oprawie mszy i pomagali 

w organizowaniu uroczystości.  

o W 2005 roku przypadła rocznica powstania Szkół Ekonomicznych w Sanoku. Z tej okazji 

Zespól Szkól nr 1 w Sanoku zorganizował uroczyste obchody 80-lecia Szkoły, które odbyły sie 30 

września i 1 października br.  

o W dniach 22-24.09.2005 uczniowie naszej szkoły, pod opieką prof. Roberta Bodziaka, 

wzięli udział w „IX Wojewódzkim Rajdzie Szkół Ponadgimnazjalnych Wetlina 2005"  



o "Młodzi głosują"  

o W ramach „Światowego Roku Fizyki, 23 września 2005r ,w sali gimnastycznej Zespołu 

Szkół nr 1 oraz sali widowiskowej Sanockiego Domu Kultury, odbyły się : 

A) pokaz eksperymentów fizycznych przygotowany przez pracowników naukowych Politechniki 

Rzeszowskiej, 

B) spektakl teatralny „Sąd nad energią jądrową”. 

W imprezach uczestniczyli uczniowie sanockich gimnazjów (G1, G2, G4), młodzież Zespołu Szkół 

nr 1 oraz I LO w Sanoku. Organizatorzy to Lech Szamrej – nauczyciel Gimnazjum nr 4 w Sanoku 

oraz – Stefan Liput, Jerzy Grzyb i Elżbieta Siwiecka – nauczyciele ZS nr 1 w Sanoku.  

o Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2005/2006 

 


