Wydarzenia roku szkolnego 2007/2008


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2007/2008



Pożegnanie uczniów klas: II k i IV Az


Biwak w Polańczyku organizowany przez 2a, do której dąłączyli również uczniowie 1b, 2h i Ik
był przedsmakiem upragnionych wakacji. Opiekę sprawowali profesorowie: Janusz Rudy, Radosław Zdybek
i Robert Bodziak.
 W dniu 10 czerwca 2008 odbył się konkurs języka niemieckiego dla klas pierwszych. Udział wzięło 14
uczniów z klas 1b, 1l, 1ż 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 Edyta
Zadylak z klasy 1 b zdobywając 52,5 pkt, na II miejscu uplasował się Szymon Gromek z kl. 1 l (42,5 pkt) , a
III miejsce przypadło Monice Biłas z klasy 1 l (42 pkt.). Konkurs przygotowały nauczycielki języka
niemieckiego Bożena Barczyk i Renata Słyszyk.

30.05.2008 uczniowie klasy 1b, jako nie zrzeszeni członkowie SKKT, wzięli udział pod opieką
prof. Roberta Bodziaka i prof. Jerzego Grzyba w Krajoznawczo-Turystycznym rajdzie: Mrzygłód, Tyrawa
Solna, Góra Moczarki, Liszna, Orli Kamień, Skansen i Biała Góra.

W dniu 27 maja na terenie Osiedlowego Domu Kultury „Gagatek” w Sanoku odbył się
coroczny „Pokaz Zwierząt” organizowany przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. W tym roku
pomagały w przeprowadzeniu tego pokazu uczennice z kl. 2a z koła „Animals” pod opieką prof. Iwony
Szuryn. Uczennica tej klasy kol. Ruta Krysyna była członkiem jury konkursowego

W dniach 31.03.08-25.04.08 przyszli hotelarze z sanockiego „Ekonomika” w ramach programu
Leonardo da Vinci odbyli staż w hotelach i zakładach gastronomicznych miasta Humenne na Słowacji. W
tym samym czasie gościliśmy w Sanoku młodzież ze Słowacji, która szlifowała swój przyszły zawód w
hotelu Bona, Jagielloński i Pracowni Gastronomicznej ZS nr 1 w Sanoku.


Pożegnanie klas 3o, 3u, 4a, 4h i 4ż


18-19 kwietnia 2008 sympatycy SKKT-PTSM, pod opieką profesora Roberta Bodziaka, wzięli
udział w XIV Wojewódzkiej Giełdzie Piosenki Turystycznej w Dukli

W dniu 15 kwietnia klasa 2h wraz z wychowawcą I. Szuryn zorganizowała wycieczkę do
skansenu. W wycieczce wzięła również udział grupa uczniów z Akademii Hotelowych Usług w Humennem
ze Słowacji którzy odbywają praktykę w hotelu „Bona” w ramach realizowanego przez naszą szkołę
projektu „Leonardo da Vinci”

Sanocki Mistrz Ortografii 2008. W Zespole Szkół nr 1 w Sanoku odbyła się (4 kwietnia 2008 r.)
szósta edycja konkursu Sanocki Mistrz Ortografii. Uczestnicy (46 osób) zmagali się z niezwykle trudnym
tekstem. Najlepiej poradziła sobie Justyna Cyparska – uczennica II LO w Sanoku (kl. 2b), która zdobyła
zaszczytny tytuł Sanockiego Mistrza Ortografii. Drugie miejsce zajęła Aleksandra Bednarz z I LO (kl. 2a),

trzecie – Damian Wojtowicz z ZS nr 3, czwarte – Witold Mrózek z ZS nr 3 Z rąk pani dyrektor Marii
Pospolitak zwycięzcy otrzymali puchar i nagrody książkowe, ufundowane przez pana Starostę Wacława
Krawczyka – honorowego patrona uroczystości. Organizatorką konkursu jest nauczycielka języka polskiego
– Zofia Liput
 3 kwietnia 2008 roku duża grupa uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku wzięła udział w Programie Dzień
Przedsiębiorczości organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym
patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Lecha Kaczyńskiego. Szczegóły
 2 kwietnia 2008 w naszej szkole odbył się konkurs fizyczny „Lwiątko”. Konkurs jest organizowany przez
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie na wzór konkursu matematycznego „Kangur” i bierze
w nim udział około 28000 uczniów z Polski, Litwy i Ukrainy. Z ZS nr 1 wystartowało 9 uczniów z klas : 1a,
1b i 1l. Ich wyniki poznamy dopiero na przełomie maja i czerwca .
 4 kwietnia 2008 uczennice klasy 3b: Alicja Cupak , Agnieszka Piecuch i Iwona Sobolewska, brały udział
w konkursie astronomicznych organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku.


Giłda zawodów


W dniu 27 marca 2008 roku odbył się konkurs „Z hotelem na ty”. Wzięły w nim udział cztery
zespoły trzy osobowe z klasy 3 i 4 technika hotelarstwa. Konkurs składał się z pięciu konkurencji, w których
trzeba było wykazać się wiedzą z zakresu hotelarstwa, j. angielskiego, znajomością gastronomi oraz
zaprezentować różnorodne umiejętności przyszłego hotelarza. I miejsce zajęły: Marta Jakli, Justyna
Mikołajek, Magdalena Król. II miejsce zajęły: Urszula Szul, Katarzyna Krupa, Magdalena Rychlicka. III
miejsce zajęły: Daria Michalska, Ewelina Rysz, Magdalena Kutiak. Konkurs przygotowały: mgr Beata
Liszka, mgr Monika Petryszak.

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 10 marca 2008. Szczegóły

W piątek, 14 marca 2008 odbyła się akcja zbiórki żywności, w ramach której młodzież z naszej
szkoły pełniła dyżury w trzech sklepach na terenie Sanoka: PSS "DWÓJKA" na ul. Kochanowskiego, PSS
"AS" na ul. Lipińskiego oraz PSS na ul. Kościuszki. Dzięki temu zebrana żywność trafi na święta do osób
potrzebujących. Jako wolontariusze pracowali uczniowie z następujących klas: 1o, 1ż, 2a, 2h, 2o, 3a i 3b.

7 marca klasa 3a zorganizowała akademię z okazji Dnia Kobiet. Akademia miała charakter
humorystyczny. Scenariusz obejmował m. in. Pokaz mody z cyklu „Kobieta zawsze sobie poradzi”, kabaret
„Po kolędzie’ oraz występ grupy „ICH WIELU”, co okazało się prawdziwym show. Klasa 3a wraz z
wychowawca składa wszystkim kobietom z okazji ich święta najserdeczniejsze życzenia.


Nie przegap! Maraton filmowy dla młodzieży! szczegóły


Zespół Szkół nr 1 w Sanoku, po raz kolejny przystąpił do programu „Ślady przeszłości –
uczniowie adoptują zabytki” realizowanego pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przyszli
hotelarze i technicy żywienia z sanockiego ekonomika, pod opieką nauczycieli zawodu: Moniki Drwal i
Krzysztofa Indyka, podjęli się trudnego zadania przybliżenia tradycji wypieku chleba oraz kiszenia kapusty.
Uczniowie nie tylko zgromadzili normatywy i techniki wykonania tradycyjnych potraw, ale również
oryginalne przedmioty, naczynia oraz sprzęt wykorzystywany w przeszłości w gospodarstwach domowych.
Efektem kilkumiesięcznej pracy był bardzo ciekawy program artystyczny zaprezentowany w gwarze
staropolskiej z ludowymi przyśpiewkami.


W dniu 29.01.2008 odbyła się w naszej szkole IV edycja konkursu kolęd w języku niemieckim,
zorganizowana przez ZS nr 1 w Sanoku i PSNJN Oddział Przemyśl Koło Sanok Do konkursu zgłosiło się 9
uczniów ze szkół podstawowych z Poraża, Równi, Ustrzyk Dolnych, Ustjanowej Górnej i Sanoka oraz 9
uczestników z gimnazjów z Ustrzyk Dolnych oraz G1, G2 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. protokół
 W dniach 11 - 12 stycznia 2008r w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie odbył się etap okręgowy
Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. Tematem wiodącym XII edycji Olimpiady były: Zmysły a jakość żywności
i żywienia. Szczegóły
 Mając na uwadze nowe zadania szkoły z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w szkole nauczyciele:
Janusz Rudy oraz Renata Gromek przygotowali całoroczny cykl spotkań na temat bezpiecznego korzystania
z Internetu oraz telefonów komórkowych. Szczegóły

W dniu 19 grudnia 2007 r. odbyła się II edycja konkursu dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 im.
Karola Adamieckiego w Sanoku pt. „Narysuj prawa człowieka” pod hasłem „każdemu tyle praw ile
domagamy się ich dla samych siebie” Konkurs został zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia
Praw człowieka. Szczegóły


Wigilia


W dniu 20 grudnia 2008 r. odbyły się Jasełka Szkolne. Jasełka zorganizowała klasa 2a pod
kierownictwem siostry Agaty Bodziak. Uroczystość uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod
przewodnictwem kapelmistrza Grzegorza Maliwieckiego, działająca przy Młodzieżowym Domu Kultury w
Sanoku. Orkiestra zaprezentowała najpiękniejsze kolędy polskie i zagraniczne.

Jak co roku Koło Radosnej Twórczości zorganizowało konkurs na świąteczną dekorację sal
lekcyjnych. Rozstrzygniecie konkursu odbyło się w dniu 19.12.2007. tTgo samego dnia odbyła się też
wystawa stroików bożonarodzeniowych, podczas której można było nauczyć się robienia kwiatów z bibuły.
Obie akcje zostały przygotowane przez prof. Ewę Szwarczyk i prof. Renatę Słyszyk i członków Koła
Radosnej Twórczości.

W dniu 10 grudnia 2007 odbyła się prezentacja zwyczajów i obyczajów świąt Bożego
Narodzenia u naszego zachodniego sąsiada. Piękna gazetka z kolędami „Stille Nacht, heilige Nacht”, „O
Tannenbaum, o Tannenbaum”, piramidą, ozdobami świątecznymi, pierniki oraz strucle z bakaliami to tylko
niektóre elementy bożonarodzeniowe w Niemczech. Uzupełnieniem był również konkurs języka
niemieckiego dla klas trzecich, w którym wzięły udział uczennice z klas 3a, 3b i 3h. Konkurs wygrała
uczennica kl. 3 h Kinga Jursa, II miejsce zajęły Katarzyna Janusz z kl. 3b i Joanna Oleniacz z kl. 3a, oraz III
miejsce – Urszula Chabko z kl. 3 b. Całość przygotowały prof. Bożena Barczyk i prof. Renata Słyszyk,
którym pomagały uczennice z klasy 3a.

W dniach 6 – 8 grudnia 2007 r.odbył się Ogólnopolski Pokaz Regionalnych Stołów Wigilijnych
„GWIAZDKA 2007” zorganizowany przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu Zespół w
składzie: kl. 3u - Bogusław Sabat, Jakub Żaczek kl. 4h - Justyna Mikołajek kl. 2h - Ewelina Mendofik,
Monika Rolnik, Łukasz Rączka kl. Ik - Piotr Sawczak kl. 2u - Piotr Miśko ale w szczególności: B. Sabat, J.
Mikołajek i Ł. Rączka przygotowani do konkursu przez: panią Agatę Wójcik panią Monikę Drwal pana

Krzysztofa Indyka zdobyli dla Szkoły NAGRODĘ SPECJALNĄ w postaci MIKROBUSA MERCURY!

GRATULUJEMY !!!
 Zespół Szkół nr 1 w Sanoku wraz z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział
Przemyśl Koło Sanok organizuje już po raz czwarty konkurs kolęd w języku niemieckim. Konkurs odbędzie
się w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku, w dniu 29 stycznia 2008 o godz. 13.00. Wszelkie informacje są na
stronę internetowej szkoły. Regulamin konkursu i karta zgłoszeń
 W dniu 7 grudnia 2007 wolontariusze Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku wzięli udział w zbiórce żywności dla
osób potrzebujących, organizowanej corocznie przez Bank Żywności. Kilkunastu uczniów naszej szkoły
dyżurowało w trzech sanockich sklepach: „Delikatesy” koło hali targowej, „As” na ul. Lipińskiego oraz
SDH na ul. Kościuszki. Młodzież spotkała się z dużym, pozytywnym odzewem mieszkańców naszego
miasta.

W dniach 06.12. – 08.12.2007 odbył się już po raz IX Turniej Piłki Siatkowej „Belfer 2007”.
Nasza drużyna siatkarska wzięła udział w turnieju dopiero po raz drugi . W drużynie grali: nauczyciele w-f
Anna Dalska-Kindlarska, Radosław Zdybek, Paweł Bieganowski, Janusz Rudy, nauczyciel historii: Piotr
Kita, nauczycielka jęz. niemieckiego Renata Słyszyk, nauczyciel fizyki Jerzy Grzyb, nauczyciel matematyki
Robert Bodziak i Kinga Śliwiak – pracownik księgowości. Nasza drużyna w walce o honor szkoły dała z
siebie wszystko, sprawiając sobie i wiernym kibicom dużo niekłamanej radości.


"Turniej Mikołajkowy"


W mikołajkowy czwartek klasa 1h wraz z wychowawcą prof. Agnieszką Wal była na wycieczce
integracyjnej. Wszyscy mieli wielką frajdę próbując swoich sił jako łyżwiarze ( niektórzy próbowali udawać
uczestników programu "Gwiazdy tańczą na lodzie"). Nie mniej radości sprawił wspólny spacer i spotkanie
w pizzerii, na które zawitał św. Mikołaj.

05 grudnia 2007r w II LO w Sanoku odbyły się Obchody Światowego Dnia Wolontariusza. W
uroczystości aktywnie uczestniczyła młodzież naszej szkoły. Uczeń klasy 2h – Marek Maśniak wziął udział
w pokazie akrobatycznym, natomiast uczniowie klas 1b, 1ż, 2a, 2o przygotowali akademię obrazującą ideę
wolontariatu: „Życie nie tylko po to jest by brać, (…) aby żyć siebie samego trzeba dać”.
 W dniu 3 grudnia ogłoszono wyniki I etapu ogólnopolskiego internetowego konkursu "Know America
2008". Uczennica klasy 3h Natalia Grochoła znalazła się w grupie 64 uczniów szkół ponadgimnazjalnych
(spośród 403 biorących udział w konkursie), którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu. Będzie
on polegał na napisaniu eseju na jeden z 15 tematów. Piętnastu autorów najlepszych prac przejdzie do III,
ustnego etapu, który odbędzie się w Collegium Civitas w Warszawie. Szczegółowe informacje można
znaleźć na stronie:
www.know-america.org

W dniu 27.11.2007 odbyła się VI edycja Międzyszkolny Konkurs Poezji i Prozy Niemieckiej
zorganizowana przez nauczycielki języka niemieckiego z I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku. W
konkursie brali udział uczniowie z I LO, II LO, ZS nr 1 z Sanoka oraz uczniowie z LO w Lesku. Naszą
szkołę reprezentowały Anna Niedzielska (kl. 2o), Marta Kozimor (kl. 2o) oraz Damian Radziszewski (kl. 1
l) , którzy recytowali 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. Reprezentanci
szkoły otrzymali dyplomy za udział oraz drobne upominki. Uczniowie byli przygotowani do konkursu przez
prof. Bożenę Barczyk i prof. Renatę Słyszyk.


W dniach 16-17 listopada 2007r odbyła się wycieczka wolontariuszy do Zboisk. Wzięli w niej
udział uczniowie ZS nr 1, II LO oraz studenci Wydziału Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Sanoku. Opiekunami tego spotkania byli prof.: Bożena Bekier, Kinga Kozimor, Janusz Rudy
i Irena Gil-Storoszczuk.

Dnia 12 listopada 2007 W SDK odbyła się konferencja na temat: Wychowanie patriotyczne w
naszej małej Ojczyźnie – Ziemi Sanockiej.


Konkurs - Owoce i warzywa wokół nas


Klasa I b, pod opieką wychowawczyni Doroty Biernikiewicz przygotowała akademię
upamiętniającą "89 Rocznicę Odzyskania Niepodległości"

W dniach 29 – 30 października odbyła się wycieczka do Warszawy. Młodzież klas 2a, 2o i 2l
pod opieką prof. Renaty Gromek, Beaty Liszki i Janusza Rudego zwiedziła m. in. Pałac Kultury i Nauki,
budynek Sejmu i warszawska starówkę. Miała też okazję przejść trasą „szlakiem Powstania
Warszawskiego” i poznać historię oraz najważniejsze obiekty związane z tym wydarzeniem historycznym.
Wycieczka ta jest elementem projektu MEN wycieczek edukacyjno-historycznych. Wcześniej, w ramach
tego samego projektu odbyło się także spotkanie z p. Zdzisławą Trznadel – uczestniczką Powstania
Warszawskiego.

Dnia 19 października 2007 Dyrektor naszej szkoły Pani mgr Maria Pospolitak, wzięła udział w
uroczystości wręczenia medalu KEN w Krośnie nauczycielom „za szczególne zasługi dla oświaty i
wychowania”.

W dniu 17.10.2007 r. w ramach projektu "Szkoła Promująca Zdrowie" odbył się w Szkole
Podstawowej nr 2 w Sanoku pokaz przygotowania sałatek i surówek oraz sposobu składania serwetek, który
przeprowadzili uczniowie klasy 3ż: Jakub Stabryła, Anna Spirała, Ewa Owad, Katarzyna Zdziarska i Iwona
Markowska. Dzieci, Gorno Pedagogiczne i Pracownicy SP nr 2 byli zafascynowani. Sałatki i surówki
smakowały. Otrzymaliśmy zaproszenie na kolejne pokazy. Zostawiliśmy przepisy i zaszczepiliśmy potrzebę
zdrowego żywienia u maluchów. Uczniów przygotował do pokazu prof. Krzysztof Indyk, a opiekę nad nimi
sprawowała Pani Pedagog Ewa Szwarczyk.

W kościele o. Franciszków odbyła się msza i błogosławieństwo zwierząt w ramach obchodów
dnia Świętego Franciszka, patrona zwierząt i ekologów.


Dzień Edukacji Narodowej



Święto Szkoły i pasowanie na ucznia


28 września 2007 na konkursie "Warzywa i owoce wokół nas" w Rzeszowie, I miejsce zajęli
uczniowie 3u Pietrzak Łukasz i Bogusław Sabat oraz III mjejsce kl 3ż Jolanta Stabryła i Szpunar Damian.
Konkurs odbył się podczas TOUR GASTRO HOTEL w Rzeszowie.


W dniach 27-28 września 39 uczniów naszej szkoły pod opieką prof. A. Wal, J. Albigowskiej i
J. Grzyba była na wycieczce szlakiem Tadeusza Kościuszki. Odwiedziliśmy miejsca związane z naszym
narodowym bohaterem min. Kraków, Racławice i Połaniec. Stanęliśmy przy grobowcu T. Kościuszki w
Katedrze Wawelskiej, na rynku, w miejscu składania przysięgi, podziwialiśmy panoramę Krakowa z Kopca.

26 września 2007 po raz trzeci obchodzono w ZS Nr 1 w Sanoku Europejski Dzień Języków.
Wydarzenie to miało na celu zachęcić młodzież do uczenia się języków obcych i przypomnieć, że w
dzisiejszym globalnym społeczeństwie umiejętność porozumiewania się z mieszkańcami różnych krajów
odgrywa ważną rolę. Impreza została przygotowana przez panie: Joannę Matuszek i Beatę Massey przy
współudziale pozostałych nauczycieli języków obcych. W przygotowanych konkurencjach sprawdzających
znajomość języków nauczanych w naszej szkole udział wzięli uczniowie różnych klas. Przy pomocy swoich
nauczycieli przygotowali oni również krótkie prezentacje w kilku językach: angielskim, francuskim,
niemieckim, rosyjskim i włoskim. Zaproszeni goście – Dyrekcja Szkoły, nauczyciele języków obcych i
uczniowie kilku klas- świetnie bawili się obserwując zmagania swoich kolegów.

W dniach 27-29.09.2007 członkowie i sympatycy SKKT-PTSM wzięli udział, pod opieką
profesora Roberta Bodziaka, w XI Wojewódzkim Rajdzie Szkół Ponadgimnazjalnych "Wetlina 2007" .

25 września 2007 r. odbyła się w naszej szkole sesja naukowa pt.,, Słowem i bronią – czyli
szlakiem Naczelnika w Sukmanie.’’ Sesja ta poprzedziła wycieczkę do Krakowa , Racławic, Połańca i
Kielc, a więc miejsc związanych z życiem i działalnością Tadeusza Kościuszki. Zarówno wycieczka jak i
sesja to rezultat projektu napisanego przez panie :Joannę Albigowską i Agnieszkę Wal. W sesji naukowej
wzięli udział zaproszeni goście – panie: Joanna Banach i Barbara Smolik – byłe nauczycielki historii w
naszej szkole, Dyrekcja Szkoły ,nauczyciele i uczniowie. Wiersze, pieśni i referaty przygotowali i
zaprezentowali uczniowie klas II-ich. Ostatnim elementem sesji był pokaz multimedialny poświęcony
miejscom, osobom i działaniom naszego narodowego bohatera –Tadeusza Kościuszki, Pokaz przygotował i
poprowadził uczeń klasy II ż – Darek Pater.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2007/2008



29-31.08.2007 odbyła się wycieczka do Pragi dla pracowników szkoły, ich rodzin i emerytów.

