
Wydarzenia roku szkolnego 2006/2007 

o Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2006/2007.  

o wARSZTATY TEATRALNE  

o W dniu 13 czerwca odbył się III Konkurs Biologiczno- Geograficzny przygotowany przez prof. 

Iwonę Szuryn i prof. Małgorzatę Chomiszczak. W zawodach wzięły udział drużyny z klas 2a, 2o i 

2ż. Zwyciężył zespół "Zielone żabki" z kl. 2o w składzie: Magdalena Babiak, Katarzyna Woźny i 

Grzegorz Mikrut."  

o W dniu 11.06.2007 odbyła się lekcja związana z realizacją projektu promującego zdrowy 

styl życia. Udział w lekcji wzięli pani dyr. M. Pospolitak, dyr. Maciej Drwięga - dyrektor Poradni 

Psychologiczno-Zawodowej, przedstawiciele sanockiego SANEPID-u oraz pedagodzy sanockich 

gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych. Celem lekcji było promowanie zdrowego trybu życia wśród 

młodzieży, ustalenie dekalogu zdrowego odżywania oraz wyszukiwanie w produktach spożywczych 

elementów chemicznych, szkodzących naszemu zdrowiu. Lekcję przeprowadziły prof. Ewa 

Szwarczyk - pedagog szkolny i pani prof. Renata Słyszyk w klasie 3a.  

o W dniach 4, 5, 6 czerwca 2007 r zorganizowana została przez klasę 3h wycieczka do 

Szczawnicy. Uczestniczyli w niej także uczniowie klas 2a i 2ż. Kierownikiem wycieczki była prof. 

Zofia Liput, zaś opiekunami byli prof. Krzysztof indyk i prof. Radosław Zdybek. Celem wycieczki 

było poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Pienińskiego Parku Narodowego, integracja 

klasy, aktywny wypoczynek uczniów, poznanie zabytków zwiedzanych miejsc. Młodzież zwiedziła 

zamki w Czorsztynie i Niedzicy oraz piękne, zabytkowe kościoły w Dębnie i Starym Sączu. Atrakcje 

wycieczki to: rejs gondolą po Dunajcu, spacer Wąwozem Homole, wyjazd kolejką krzesełkową na 

Palenicę, wyprawa do Czerwonego Klasztoru na Słowacji.  

o 30.05- 1.06.2007 uczniowie klasy 1h wzięli udział w trzydniowej wycieczce do Krynicy i 

Szczawnicy . Program wycieczki obejmował zwiedzanie perły polskich uzdrowisk, wjazd kolejką 

gondolową na Jaworzynę Krynicką oraz zabawy na "Rajskich ślizgawkach" na G. Parkowej. Główną 

atrakcją ostatniego dnia wycieczki było wejście na Trzy Korony w Pieninach oraz podziwianie form 

powstałych w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzeki w Wąwozie Homole. Opiekę nad uczniami 

sprawowały: prof. Joanna Albigowska oraz wych. klasy- prof. Małgorzata Chomiszczak.  

o 29 maja 2007, członkowie koła Animals z klas 1a 1u i 3a, wraz z opiekunką prof. Iwoną 

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

Franciszkanów uroczystości światowego Dnia Zwierząt  

o W dniu 10 maja 2007 odbył się konkurs języka niemieckiego dla klas pierwszych. Udział 

wzięło 28 uczniów z klas 1a, 1h, 1l, 1o, 1ż. Konkurs składał się z 9 zadań, w których należało 

wykazać się wiedzą gramatyczno-leksykalną, umiejętnościami pisania ogłoszenia do gazetki 

młodzieżowej, a także autoprezentacji, za które można było uzyskać maksymalnie 55 pkt. I miejsce 

zajęła Jadwiga Sobolak z klasy 1a zdobywając 49 pkt, na II miejscu uplasowała się Katarzyna 

Truszkiewicz z kl. 1h, a III miejsce przypadło Martynie Białas z klasy 1o. Konkurs przygotowała 

nauczycielka języka niemieckiego Magdalena Tomkiewicz.  

o Akademia 3 Maja  



o 27.04.2007 Pożegnanie klas 4a, 3o, 3p i 3u.  

o W IV edycji Międzyszkolnego Konkursu Twórczości Własnej organizowanego przez II LO wzięło 

udział 6 młodych twórców z naszej szkoły. Byli to: Magdalena Gawlak, Magdalena Gąsior, Piotr 

Herbatowicz, Irena Kuńczyk, Beniamin Muszyński, Monika Norak. Drugą nagrodę za piękny wiersz 

,,Kotka w marcu,, zdobyła Magdalena Gawlak. GRATULUJEMY! Wiersze wszystkich uczestników 

konkursu i innych osób parających się poezją będziecie mogli przeczytać w tomiku, który zostanie 

wkrótce wydany.  

o 28-30.04.2007 Wycieczka do Wiednia  

o W dniu 27 kwietnia 2007 uczniowie naszej szkoły wspólnie z uczestnikami 

"Międzynarodowych Spotkań Gitarowych Sanok 2007", wzięli udział w Rajdzie na Połoninę 

Wetlińską, który poprowadził prof. Robert Bodziak .  

o W dniu 26 kwietnia uczniowie klasy 1a i 2o pod opieką prof. Iwony Szuryn i prof. 

Małgorzaty Chomiszczak udali się na wycieczkę przedmiotową do Krosna. W siedzibie Karpackich 

Parków Krajobrazowych zapoznali się z formami ochrony przyrody w województwie podkarpackim 

oraz obejrzeli film o Beskidzie Niskim. W Regionalnej Stacji Meteorologicznej obejrzeli przyrządy 

służące do rejestrowania elementów pogody oraz poznali tajniki prognozowania pogody. Wycieczkę 

zakończyli krótką sjestą na krośnieńskim rynku.  

o W piątek 20 kwietnia 22 osobowa grupa młodzieży naszej szkoły pod opieką prof. Renta 

Gromek i Beaty Liszki wzięła udział w warsztatach hiphopowych zorganizowanych w ramach 

programy PEACEXCHANGE  

o 20.04.2007 odbył się Rajd Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego: Tyrawa Solna, 

Góra Moczarki, Liszna, Orli Kamień, Skansen w Snoku. Opiekę sprawowali Robert Bodziak i 

Radosław Zdybek.  

o W Zespole Szkół nr 1 w Sanoku po raz kolejny zrealizowano projekt wymian i staży w 

ramach programu Leonardo da Vinci pt. ,,Gastronomia w Zjednoczonej Europie”.  

o W dniu 14.04.2007 odbył się V Międzyszkolny Konkurs Poezji i Prozy Niemieckiej 

organizowany przez nauczycielki języka niemieckiego z Zespołu Szkół nr 3 w Sanoku. W konkursie 

brali udział uczniowie z I LO, II LO, ZS nr 1 i 3. Naszą szkołę reprezentowały Alicja Cupak (kl. 2b) 

oraz Justyna Kargol (kl. 1a) i Monika Prenkiewicz (kl. 1a), które recytowały jeden wiersz oraz 

fragment prozy w języku polskim i niemieckim. Wprawdzie w tym roku nie zajęliśmy żadnego 

miejsca, ale zobaczcie na zdjęciach, jak udany był ten konkurs. Reprezentantki szkoły otrzymały 

dyplomy za udział oraz drobne upominki. Uczennice były przygotowane przez prof. Bożenę Barczyk 

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

o W IV edycji Międzyszkolnego Konkursu Twórczości Własnej organizowanego przez II LO wzięło 

udział 6 młodych twórców z naszej szkoły. Byli to: Magdalena Gawlak, Magdalena Gąsior, Piotr 

Herbatowicz, Irena Kuńczyk, Beniamin Muszyński, Monika Norak, Drugą nagrodę za piękny wiersz 

,,Kotka w marcu,, zdobyła Magdalena Gawlak. GRATULUJEMY! Wiersze wszystkich uczestników 

konkursu i innych osób parających się poezją będziecie mogli przeczytać w tomiku, który zostanie 

wkrótce wydany.  



o 21 marca szkolna grupa teatralna zaprezentowała spektakl pt. „Między”. W dziwnym 

miejscu – poczekalni pomiędzy jednym a drugim wcieleniem – spotyka się grupka osób i wymienia 

poglądy i opowiada o swoim życiu. Chwilami zabawna, chwilami poważna sztuka o tym, że każdy 

jest odpowiedzialny za siebie ale jego los zależy też od ludzi, których spotyka. W role wcielają się: 

Bal Bartłomiej, Bobola Kamila, Dżoń Agnieszka, Glazer Waldemar, Herbatowicz Piotr, Huczko 

Małgorzata, Łuc Monika, Kabala Karolina, Rozputyńska Dorota, Ryniak Bartłomiej, Sośnicki Rafał, 

Wyrzykowska Anita.  

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

opiekunkę Koła Radosnej Twórczości E. Szwarczyk wraz z członkami koła wystawy wielkanocnej 

organizowanej przez Urząd Gminy w Sanoku w dniu 23 marca 2007.  

o W związku z 10- leciem realizacji ogólnoświatowego, badawczego Programu GLOBE w Polsce 

odbyła się, w dniu 30 marca, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy dla uczniów biorących udział w 

badaniach. Uczennice klasy 2o: Kamila Dobosz, Ewelina Froń, Katarzyna Mołczan i Magdalena 

Myćka, które wykonują badania hydrologiczne w ramach Programu, rozwiązywały test 

sprawdzający wiedzę o środowisku przyrodniczym. Gościnnie w zawodach wziął udział uczeń klasy 

1o- Szymon Katyński. Finał Olimpiady zostanie przeprowadzony podczas Polskich GLOBE 

GAMES w pierwszej połowie czerwca 2007 roku.  

o Z okazji Światowego Dnia Wody- 22 marca, ustanowionego w 1992r. przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych, w szkole przeprowadzono zbiórkę pieniędzy w ramach Kampanii Wodnej Polskiej 

Akcji Humanitarnej. Zebrano 160 zł, za które zamówiono 32 niebieskie opaski z napisem "Zbieram 

wodę". Są one symbolem solidarności ze społecznościami cierpiącymi z powodu pragnienia i chorób 

będących skutkiem spożywania zanieczyszczonej wody.  

o W ramach obchodów 600 rocznicy urodzin Grzegorza z Sanoka dla sanockich szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odbył się Konkurs Humanistychny pt."Grzegorz z Sanoka i 

jego czasy" Składał się on z 3 etapów. Pierwszy odbył się 28.lutego 2007 w szkołach 

macierzystych.W naszej szkole brało w nim udział 34 osoby.Spośród nich wyłoniło sie 3 uczniów , 

którzy otrzymali najwyższą ilość punktów z testu. Uczniowie ci tworząc drużynę wzięli udział w 

drugim etapie, który odbył się 12 marca 2007 w II LO w Sanoku. Uczniowie ci to:Bartek Bal - Il 

Magda Gawlak - Ih Jadzia Sobolak - Ia W tym etapie konkursu nasza drużyna miała do rozwiązania 

test, taki sam jak drużyny z czterech pozostałych sanockich szkół ponadgimnazjalnych. 

Osiągnęliśmy najlepszy wynik - 34 punkty , zajmując w tym etapie I miejsce. II miejsce zajęło II LO 

- 32 punkty , a III miejsce I Lo - 28 punktów. Trzeci etap konkursu miał miejsce 23 marca 2007 w 

Sanockim Domu Kultury.Zadaniem dla trzech zwycięskich drużyn było "Przeprowadzenie wywiadu 

z Grzegorzem z Sanoka", czyli zaprezentowanie krótkiej scenki. I tu po raz kolejny odnieśliśmy 

sukces. Scenka naszych uczniów podobała sie najbardziej nie tylko jury , ale też widzom 

zgromadzonym w SDK o czym świadczyły długie i głośne brawa na widowni .Uczniów naszej 

szkoły do konkursu przygptowywała prof. Joanna Albigowska  

o W dniu 14 marca odbyły się w Krośnie zawody IV edycji konkursu geograficznego 

"Odkryj świat z miesięcznikiem Poznaj Świat" sprawdzające wiedzę na temat krajów 

śródziemnomorskich. Uczestniczyło w nich 39 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Krakowa, 

Rzeszowa, Krosna i Sanoka (ZS nr 1 oraz I LO). Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Alicja 

Cupak z kl.2b, Natalia Grochoła i Kinga Jursa z kl.2h oraz Piotr Rączka z kl.4a. Po dwóch etapach 

konkursu do ścisłego finału zakwalifikowały się uczennice technikum hotelarskiego. Konkurencja 

finałowa polegała na rozpoznawaniu i opisywaniu obiektów przedstawianych na fotografiach. W 

klasyfikacji końcowej Natalia uplasowała się na miejscu I, Kinga na miejscu IV. Gratulacje!  

o 14-15.03.2007 Targi Umiejętności  



o 5-7.03.2007 Rekolekcje Wielkopostne  

o W dniach 2-3 marca 2007 roku w Zespole Szkół Nr 3 w Sanoku odbył się II TURNIEJ 

"BELFER - CUP 2007" o puchar Starosty Powiatu Sanoka i Wójta Gminy Sanok w piłce nożnej 

halowej. W zawodach udział wzięło 7 drużyn - SP1, G1, G2, ZS1, ZS2, ZS3 i ZS5. Nauczyciele "ZS 

nr1" w składzie: Piotr Subik, Radek Zdybek, Janusz Rudy, Piotr Kita, Jerzy Grzyb i na bramce 

Robert Bodziak, zdobyli wymarzone III miejsce. ZS nr3 zajął I miejsce, po bardzo wyrównanej 

walce z dogrywką i rzutami karnymi, a SP nr1 miejsce II.  

o W dniu 7 lutego przeprowadzono zawody szkolne IV edycji konkursu "Odkryj świat z 

miesięcznikiem Poznaj Świat" , w których wzięło udział 19 uczniów. Wszyscy rozwiązywali test 

złożony z 50 pytań dotyczących znajomości krajów śródziemnomorskich. W II etapie konkursu, 

który odbędzie się w marcu w Krośnie, wezmą udział: Alicja Cupak z kl.2b, Kinga Jursa i Natalia 

Grochoła z kl.2h oraz Piotr Rączka z kl.4a.  

o W dniu 26 stycznia 2007r. W I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku odbył się finał Konkursu 

Astronomicznego. Naszą szkołę reprezentowali: Alicja Cupak, Iwona Sobolewska, Alicja 

Rozputyńska, Łukasz Rączka, Urszula Chabko, Rafał Gazdowicz, Kinga Kot. W nagrodę za 

uzyskane wyniki troje z nich: Alicja Rozputyńska kl.2b , Alicja Cupak kl.2b i Iwona Sobolewska 

kl.2b, pojedzie na trzydniową wycieczkę na trasie Kraków - Chorzów  

o W dniu 23.01.2007 odbyła się w naszej szkole III edycja konkursu kolęd w języku 

niemieckim, zorganizowana przez ZS nr 1 w Sanoku i PSNJN Oddział Przemyśl Koło Sanok Do 

konkursu zgłosiło się 18 uczniów ze szkół podstawowych z Poraża, Równi, Nowotańca, Ustrzyk 

Dolnych, Ustjanowej Górnej, Jasionowa, Turzego Pola i Sanoka oraz 19 uczestników z gimnazjów z 

Nowotańca, Ustrzyk Dolnych i G4 z Sanoka. Konkurs przebiegał w miłej i sympatycznej atmosferze. 

Każdy z uczestników otrzymał dyplomy i drobne upominki. Nad całością organizacyjną czuwała 

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

Zespole Szkół nr 1. Zapraszamy wszystkich uczniów za rok na kolejną edycję.  

o Dnia 16.01.2007 r. na zajęciach historii w kl. 1ż, 1a, 3o odbyły się lekcje pokazowe pt. 

„Uzbrojenie Średniowiecznego Rycerza.” Pokaz przygotowany i przedstawiony był przez ucznia 

naszej szkoły z klasy Iż Dariusza Pater wraz z kolegą .Obaj należą do Bractwa Rycerskiego Ziemi 

Sanockiej. W trakcie lekcji młodzież została zaznajomiona z wyglądem, wyposażeniem i 

uzbrojeniem rycerzy w Średniowieczu oraz z historią Bractwa Rycerskiego Ziemi działającego w 

Sanoku. Lekcje były przeprowadzone pod kierunkiem nauczyciela historii p. Joanny Albigowskiej.  

o W dniach 13 - 14 stycznia 2007r w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie odbył się 

etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. Tematyką wiodącą tegorocznej XI edycji były: 

„Mikroorganizmy w żywności i w żywieniu” – wszechobecne formy życia rozpatrywane zarówno 

jako przyczyny strat gospodarczych i poważnych zagrożeń dla naszego zdrowia.  

o W dniu 13 stycznia 2007 odbyła się w Zespole Szkól nr 1 w Sanoku studniówka klas 

maturalnych 4a, 4h, 3o, 3p i 3u. W pięknie udekorowanej sali, przy świetnej muzyce, obfitych 

stołach oraz w super nastroju przeżyliśmy cudownej chwile, które na pewno na długo pozostaną nam 

w pamięci. A jak się bawiliśmy, to o tym przekonajcie się sami oglądając zdjęcia z balu 

maturalnego.  

o Dwudziestu ośmiu uczniów przystąpiło 10 stycznia do zawodów szkolnych XXII Olimpiady Wiedzy 

Ekologicznej. Wszyscy rozwiązywali test wyboru złożony z 50 pytań. Najwyższy wynik- 36 

punktów, uzyskał Stanisław Barański z kl. 4a.  



o Od 3 do 12 stycznia trwała w szkole zbiórka zużytych baterii. Największą ilość tych 

niebezpiecznych odpadów zebrali uczniowie klasy 3h, którzy w nagrodę wybiorą sobie jeden dzień 

"bez pytania".  

o W dniach 4 i 5 stycznia przeprowadzono w szkole zbiórkę pieniędzy na pomoc dzieciom, które 

ucierpiały wskutek powodzi w Etiopii. Etiopia jest jednym z najstarszych niepodległych państw w 

Afryce, o bogatej historii i kulturze. Niestety, kraj ten wciąż nękany jest przez susze, powodzie i 

klęski głodu. UNICEF jest jedną z najbardziej zaangażowanych organizacji wspierających Etiopię w 

walce ze skutkami klęsk żywiołowych. Dzięki uzyskanym środkom pieniężnym zapewnia pomoc 

tysiącom dzieci cierpiącym z powodu niedożywienia i chorób. Na konto UNICEF- u w Warszawie 

wpłaciliśmy 121,17 zł.  

o W dniach 28-29.12.06 na naszym sanockim lodowisku miał miejsce Międzynarodowy 

Turniej Lotos Cup, który wygrała drużyna KH Sanok pokonując w finale drużynę ze słowackiego 

Trebisova. Natomiast 30.12.06 drużyna Kh Sanok rozegrała spotkanie podzielona na starszych i 

młodszych zawodników drużyny. W bramce drużyny starszych stanął O. Piotr Marszałkiewicz - 

katecheta naszej szkoły. Mecz zakończył się wynikiem 18:8 dla starszej części drużyny. Zdjęcia 

przedstawiają naszego katechetę w akcji.  

o 22 grudnia klasa 2h pod kierunkiem wych. Elżbiety Siwieckiej i s. Agaty Bodziak, 

przygotowała dla uczniów i nauczycieli Jasełka  

o 21 grudnia nauczyciele przedmiotów gastronomicznych wraz z uczniami przygotowali 

opłatek dla byłych i obecnych nauczycieli i pracowników naszej szkoły.  

o Koło Radosnej Twórczości wraz z opiekunami prof. Ewą Szwarczyk i prof. Renatą 

Słyszyk jak co roku zorganizowało w dniu 20.12.2006 wystawę stroików świątecznych i pokaz 

robienia choinek z bibuły. W tym dniu odbył się również przegląd sal startujących w corocznym 

konkursie na świąteczną dekorację. Oto wyniki konkursu.  

o Dnia 15.12.2006 byliśmy na wycieczce w Bieszczadach, realizowanej z projektu 

Narodowego Centrum Kultury. Trasa obejmowała: Sobień, Lesko, zaporę wodną w Myczkowcach i 

Solinie, Hoczew - spotkanie z ludowym artystą p. Z. Pękalskim. Po drodze zwiedziliśmy również 

Baligród, Cisnę oraz Ustrzyki Górne i Dolne.  

o W dniach 07.12. – 09.12.2006 odbył się już po raz VIII Turniej Piłki Siatkowej „Belfer 

2006”. Po raz pierwszy udział wzięła nasz drużyna siatkarska. W drużynie grali: nauczyciele w-f 

Anna Dalska-Kindlarska, Piotr Subik, Radosław Zdybek, nauczyciele historii: Joanna Albigowska, 

Piotr Kita, nauczycielka jęz. niemieckiego Renata Słyszyk i Kinga Śliwiak – pracownik księgowości. 

Nasza drużyna zajęła ostatecznie na 11 startujących zespołów miejsce IV – VI, sprawiając sobie i 

wiernym kibicom dużo radości. Dziękujemy za wspaniały doping i obiecujemy, że za rok będziemy 

jeszcze lepsi.  

o KONKURS KOLĘD W JĘZYKU NIEMIECKIM REGULAMIN + KARTA ZGŁOSZENIA  

Zespół Szkół nr 1 w Sanoku organizuje w dniu 23 stycznia 2007 III edycję konkursu kolęd w języku 

niemieckim. Bliższe informacje znajdują się .........  

o 5 grudnia uczniowie klasy 1h obejrzeli w Galerii Sanockiej spektakl "Nuda" przedstawiony przez 

młodych aktorów Teatru itd... z Krośnieńskiego Domu Kultury.  

o 29.11. klasy pierwsze uczestniczące w programie „Szkoła równych szans” wyjechały na 

jednodniową wycieczkę w Bieszczady. Opiekę sprawowały: Agnieszka Wal, Edyta Adamska i Ewa 

Szwarczyk.  



o 27.11.06 klasy pierwsze uczestniczące w programie „Szkoła równych szans” zwiedziły z 

przewodnikiem sanocki skansen poznając kulturę czterech grup etnicznych: Bojków, Łemków, 

Dolinian i Pogórzan. Opiekę sprawowała Agnieszka Wal.  

o Dziesięciu członków Zespołu EkoSanok pod opieką prof. Małgorzaty Chomiszczak 

przebywało przez cztery dni w Poznaniu na Międzynarodowych Targach POLEKO. W programie 

pobytu było: zwiedzanie Targów i prezentacja osiągnięć zespołu na własnym stoisku, poznanie 

zabytków miasta, obejrzenie inscenizacji "Halki" S. Moniuszki w Teatrze Wielkim, seans filmowy w 

kinie trójwymiarowym, wizyta w nowoczesnej oczyszczalni ścieków oraz zajęcia sportowe na 

lodowisku. Wyjazd był nagrodą za zwycięstwo w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Nasza 

Agenda ".  

o Dnia 17 listopada 2006 uczniowie z kl. 1a, 2u oraz 2b pogłębiali swoją wiedzę o różnych 

kulturach zwiedzając muzeum misyjne w Klasztorze Sióstr Służebniczek w Starej Wsi. Następnie 

uczestniczyli w spektaklu teatralnym o Edmundzie Bojanowskim. Zwiedzanie ruin zamku w 

Odrzykoniu zakończyło bardzo słoneczny i radosny dzień.  

o W dniach 8-9 listopada 2006 reprezentacja naszej szkoły w siatkówce dziewcząt brała udział w 

międzynarodowym turnieju piłki siatkowej w Obchodnej Akademii w Humennem na Słowacji. 

Jubileuszowy 40-ty turniej drużyna ukończyła na dobrym 4 miejscu, poprawiając je po raz kolejny w 

ciągu 2 lat.  

o Klasa II k, pod opieką wychowawczyni Edyty Krupy i siostry Agaty Bodziak, 

przygotowała akademię upamiętniającą "88 Rocznicę Odzyskania Niepodległości"  

o W poniedziałek, 31 października, ogłoszono wyniki ogólnopolskiego konkursu ekologicznego 

"Nasza Agenda 21". Zespół EkoSanok, złożony z uczniów klasy 2o i 2a, po czterech etapach 

zajął I miejsce i zdobył nagrodę Grand Prix A 21 w postaci czterodniowego pobytu w Poznaniu oraz 

własnego stoiska na Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 2006. Dodatkowo zespół 

wygrał trzy Premie Etapu za uzyskanie najwyższej punktacji za raport. Uczniowie pracowali pod 

kierunkiem nauczycielki geografii, prof. Małgorzaty Chomiszczak.  

o Wyzwolić w sobie teatr – warsztaty dla młodzieży. Awino Okech z Kenii i Flavio Sanctum 

z Brazylii prowadzili tygodniowe warsztaty teatralne z 20 uczniami naszej szkoły oraz 10 uczniami 

z V LO z Sosnowca. Było to jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce – odbyło się w ramach programu 

peaceXchange. Nasza szkoła współorganizowała je wraz z Polska Akcją Humanitarną.  

o W dniu 28 października 2006 byliśmy w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, na 

sztuce pt. "Chory z urojenia". Organizatorem wycieczki była opiekunka imprez artystycznych, 

profesorka matematyki Mariola Ryś.  

o W dniu 20 października 2006 odbyła się pielgrzymka klas maturalnych do Częstochowy. 

W pielgrzymce wzięli udział uczniowie klasy 4a, 4h, 3o i 3p wraz ze swoimi wychowawcami. 

Piękna pogoda, wspaniała atmosfera, zwiedzenie Łagiewnik, wspólna Msza św. oraz Droga 

Krzyżowa sprawiły, że wyjazd na Jasną Górę na długo pozostanie w pamięci jego uczestników. 

Pielgrzymkę klas maturalnych przygotowali nasi katecheci, tj. siostra A. Bodziak oraz ojciec Piotr 

Marszałkiewicz.  

o W dniu 17 października 2006 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Szkolenia 

Administracji w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa 



Rady Ministrów. W naszej szkole stypendium otrzymała uczennica klasy 4a Anna Sośnicka, która 

wraz z wychowawczynią prof. Renatą Słyszyk uczestniczyła w w/ w uroczystości. Serdecznie 

gratulujemy!!!  

o 13.10.2006 odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którą przygotowała 

klasa 2a, pod opieką wychowawcy Anny Grządziel. Podczas akademii wręczone zostały również 

nagrody Dyrektora Szkoły  

o Dzień Edukacji Narodowej - po lekcjach  

o W październiku w Zboiskach odbyło się spotkanie integracyjne wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 1 

oraz studentów Wydziału Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku.  

o Dnia 12.10.2006 pierwsze w szkole płoty przeskakiwały nasze koty - akademię 

przygotowała klasą 2h pod opieką wychowawcy Ewy Satarego.  

o Europejski Dzień Języków w zespole Szkół nr 1 świętowaliśmy uroczyście. Uczniowie 

przygotowali wystrój stołów śniadaniowych krajów europejskich, języka których się uczą, 

namalowali wiele plakatów oraz wzięli udział w zabawie językowej. Celem organizacji obchodów 

Europejskiego Dnia Języków było: • Uświadomienie potrzeby uczenia się języków obcych • 

Kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur • Wymiana doświadczeń kulturowych • 

Możliwość reprezentowania przez uczniów swoich umiejętności językowych • Zmotywowanie do 

uczenia się języków obcych • Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.  

o W dniu 4.10.2006 w kościele o. Franciszków odbyła się msza i błogosławieństwo zwierząt 

w ramach obchodów dnia Świętego Franciszka, patrona zwierząt i ekologów. W przeprowadzeniu 

uroczystości pomogły uczennice klasy 2a i 2h wraz z opiekunką koła „Animals” Iwoną Szuryn.  

o 10 października grupa 15 uczniów, pod opieką prof. Małgorzaty Chomiszczak, udała się 

pieszo do Oczyszczalni Ścieków w Trepczy. Kierownik zakładu, pan Wojciech Petryk przedstawił 

zasady działania oczyszczalni mechaniczno- biologicznej. Uczniowie mieli również możliwość 

poznać metody badania wód w laboratorium.  

o Pożegnanie odchodzących na emeryturę nauczycieli oraz pracownika administracji - 

wspaniałych pedagogów a jednocześnie niezapomnianych przyjaciół: Joanny Banach, Grażyny 

Chytły, Ireny Olech, Barbary Smolik i Stanisławy Gąsiorowskiej  

o W dniach 28-30.09.2006 członkowie SKKT-PTSM, wzięli udział w jubileuszowym 

X Wojewódzkim Rajdzie Szkół Ponadgimnazjalnych "Wetlina 2006", pod opieką profesora Roberta 

Bodziaka . Na 130 uczestników rajdu, nasza uczenica z klasy 3p Urszula Nycz w konkursie 

ekologicznym zajęła I miejsce, oraz drużynowo w akcji czyste góry zajęliśmy również I miejsce, 

równorzędne ze szkołą z Jedlicza.  

o W związku z akcją "Sprzątanie świata" w dniu 15 września odbyło się w szkole spotkanie 

ekologiczne dla uczniów klas pierwszych. W pierwszej części pani Agata Sulikowska- Dejena 

przedstawiła wykład połączony z pokazem slajdów pt. "Śmietnisko". W drugiej uczniowie klasy 2 

technikum hotelarskiego zapoznali uczestników spotkania z zasadmi recyklingu odpadów. Po 

spotkaniu wszyscy uczniowie wzięli udział w sprzątaniu terenu wokół szkoły. Do akcji przyłączyli 



się również nauczyciele, którzy opróżnili zakamarki swoich pracowni ze starych sprawdzianów i 

kartkówek.  

o W dniu 14 września odbyły się ekologiczne warsztaty artystyczne, w których wzięło udział 

13 uczniów. Zajęcia poprowadziła pani Agata Sulikowska- Dejena, pracownik Biura Wystaw 

Atrystycznych w Sanoku. Uczestnicy zajęć, jako tworzywo swoich prac plastycznych, wykorzystali 

surowce wtórne.  

o W dniach 6-8.09.2006 w Hali Widowiskowo-Sportowej Arena Sanok, odbyły się 

w związku z 50 edycją Targi Tur Gastro Hotel. W czasie targów odbyły się konkursy dla juniorów, 

w których uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, z klas hotelarskich i gastronomicznych.  

o 4.09.2006 Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2006/2007 oraz pożegnanie 

odchodzącej na emeryturę nauczycielki historii, Pani mgr Barbary Smolik .  

o 2-3.09.2006 odbyła się wycieczka na Ukrainę dla pracowników szkoły, ich rodzin 

i emerytów. Punktem docelowy był Użgorod, ale zwiedziliśmy również Starą Sól, Ławrów, Jasienicę 

Zamkową, Rozłucz, Turkę, Sianki oraz przepiękną Przełęcz Użocką. W Użgorodzie odbyło się 

spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Kultury Polskiej Zakarpacie. Wracaliśmy przez 

Słowację.  

 


