
 

Wydarzenia roku szkolnego 2012/2013 

 
  K O M U N I K A T 

Egzaminy poprawkowe odbędą się w następujących terminach: 

26 sierpnia 2013 r. (poniedziałek) godz. 8.00 s. 206 - matematyka  

27 sierpnia 2013 r. (wtorek) godz. 8.00 s. 302 – język polski 

27 sierpnia 2013 wtorek godz. 9.00 s. 201 język angielski 

28 sierpnia 2013 r. (środa) godz. 8.00 s. 306 – historia 

28 sierpnia 2013 (środa) godz. 8.00 s. 408 - geografia 

29 sierpnia 2013 (czwartek) godz. 8.00 s. 104 - technologia gastronomiczna 

 
  25.06.2013.Decyzją Jury Konkursu zostali wybrani laureaci i wyróżnieni XIV Edycji Narodowego 

Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku". Zespół Szkół nr 1 w Sanoku został laureatem w kategorii 

"Promotor Ekologii". Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją naszego programu "Myśl globalnie, 

działaj lokalnie" oraz z listą laureatów i wyróżnionych 

www.przyjazni-srodowisku.pl/laureaci-i-wyroznieni-xiv-edycji-wylonieni 

Prezentacja i Załącznik  

 

  Trzydziestu uczniów z klas 1h, 1a i 2a pod opieką p.Renaty Słyszyk i p.Małgorzaty Chomiszczak 

wzięło udział w jednodniowej wycieczce, której głównymi atrakcjami były: Kamień Leski, Ogród Biblijny i 

zapora w Myczkowcach, Muzeum Przyrodniczo- Łowieckie "Knieja" w Nowosiółkach, "Siekierezada" w 

Cisnej oraz wejście na Połoninę Wetlińską. Przewodnikiem grupy była p.Grażyna Chytła, emerytowana 

nauczycielka "ekonomika".  

 

  W dniu 11 czerwca 2013 odbył się konkurs języka niemieckiego dla klas pierwszych. Udział 

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

gramatyczno-leksykalną, a także umiejętnościami pisania ogłoszenia do gazetki młodzieżowej i pocztówki z 

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

Monika Stabryła z kl. 1 l zdobywając 40,0 pkt, na II miejscu uplasowała się Kamila Misiura z kl. 1 a (34 

pkt) , a III miejsce zajęli Mariola Ćwikała z kl. 1a (25 pkt) i Gracjan Wojtuszewski z kl. 1 a (25 pkt.). 

Konkurs przygotowała nauczycielka języka niemieckiego R. Słyszyk.  

 

  Uczniowie „ekonomika” wchodzący w skład Zespołu „Ekobanda” wraz z nauczycielką 

Małgorzatą Chomiszczak i dyrektor Marią Pospolitak wzięli udział w uroczystej Gali zakończenia V edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Drugie życie elektrośmieci”. więcej...  

 
  Promocja projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Baner reklamowy projektu. Szczegóły 

dotyczące projektu.  

 
  W roku 2012 kontynuowano współpracę Urzędu Skarbowego w Sanoku z Zespołem Szkół Nr 1 w Sanoku 

(Ekonomik) w zakresie elektronicznego wypełniania i wysyłania zeznań PIT za 2012 r. Spotkanie te miały 

na celu przybliżenie i zachęcenie młodzieży do korzystania z możliwości aplikacji e-deklaracje i wysyłanie 

zeznań do urzędu skarbowego bez podpisu kwalifikowanego. więcej...  

 

http://www.przyjazni-srodowisku.pl/laureaci-i-wyroznieni-xiv-edycji-wylonieni
javascript:displayWindow('gosia30/zal.pdf',660,500)


  Ogłoszono wyniki V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Drugie życie 

elektrośmieci”. Zespół „Ekobanda” zajął 3 miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Uroczysta gala 

odbędzie się 7 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie.  

 

  23 maja, w ramach współpracy Zespołu Szkół nr 1 z Przedszkolem nr 1 w Sanoku, uczniowie 

klasy 1h z wychowawcą uczestniczyli w spektaklu teatralnym "Kot w butach", który wystawiła grupa IV 

pod opieką p. Magdaleny Paszty i p. Doroty Wołoszyn. Dzieci doskonale wcieliły się w swoje role, duże 

wrażenie robiła też świetna scenografia p. Adama Gromka i kostiumy. Podczas spotkania dyrektor Elżbieta 

Ziajka wręczyła podziękowanie za dotychczasową współpracę p. Małgorzacie Chomiszczak. Zapraszamy do 

obejrzenia zdjęć autorstwa p. Magdaleny Paszty.  

 

  W dniu 19 maja 2013 w Kostarowcach odbyła się uroczysta msza prymicyjna naszego absolwenta 

ks. Piotra Rączki (klasa 4a rocznik 2007), który dzień wcześniej przyjął święcenia kapłańskie w Bazylice 

Archikatedralnej w Przemyślu. Na uroczystości byli obecni też nasi inni absolwenci, którzy wybrali drogę 

kapłaństwa, m.in. ks. Piotr Sobolak (rocznik 2004) i kleryk Szczepan Wiśniewski (rocznik 2011). Oto kilka 

zdjęć z tej miłej uroczystości  

 

  KOLEJNY SUKCES EKONOMIKA. Zespół Szkół nr 1 (Ekonomik) wyszedł z inicjatywą 

poszerzenia pozaszkolnej edukacji młodzieży w zakresie rozwoju postaw tolerancji. Bodźcem była chęć 

włączenia się w budowę społeczeństwa obywatelskiego i potrzeba kształtowania u młodych ludzi 

właściwych zachowań społecznych, w tym postawy fair play i kulturalnego kibicowania podczas imprez 

sportowych. więcej...  

 
  SZKOŁY MISTRZÓW 

Unikatowa wiedza, oparta na wynikach zdawalności egzaminu zawodowego przeprowadzonego przez OKE 

w całej Polsce w 2012 r., 

pozwala nam także pokazać, w jakich szkołach najlepiej uczyć się wymarzonych zawodów  

(tabela 7 - TECHNIK HOTELARSTWA)  

 
  Regulamin konkursu fotograficznego "Ziemia Sanocka. Miejsca. Ludzie. Obiekty"  

 

   

 

  22 kwietnia 2013 r. w siedzibie Komitetu Okręgowego OWE przy oddziale wojewódzkim 

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie XXVI 

Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zaproszeni na nie zostali laureaci i finaliści zawodów okręgowych i 

centralnych.Z naszej szkoły w spotkaniu uczestniczył Dariusz Drozd laureat zawodów okręgowych wraz z 

opiekunem naukowym prof. Ewą Starego. więcej...  

 



  W dniach 16- 19 kwietnia 2013 r. w Kołobrzegu odbyły się zawody centralne V Olimpiady 

Wiedzy Hotelarskiej nadającej tytuł „Mistrza Wiedzy Hotelarskiej”. Uczestniczyło w nich 32 najlepszych 

uczniów szkół hotelarskich z całej Polski, wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych a następnie spośród 

330 uczniów rywalizujących w zawodach okręgowych. więcej...  

 

  Marzena Pleśniarska i Sandra Chromiak z „Ekobandy” opracowały zasady i wykonały edukacyjną 

grę planszową. W zawodach szkolnych z wykorzystaniem tej gry zwyciężył Patryk Mendofik z klasy 2l. 

Gratulujemy.  

 

  Dominika Łesak i Katarzyna Ciwińska z klasy 3a wzięły udział w finale konkursu na „Najlepszą 

Gazetkę Szkolną”, który odbył się w Instytucie Filologicznym Państwowej Wyższej Szkoły 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w dniu 25 kwietnia. Redakcja gazetki „E – kumam” okazała się 

najmniejszą, a sama gazetka najmłodszą spośród wszystkich biorących udział w konkursie. Jury konkursu 

podkreśliło duże walory szaty graficznej naszej ekologicznej gazetki.  

 
  Pożegnanie klas maturalnych  

 
  Cztery posłanki XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. 22 kwietnia br. została ogłoszona lista posłów i 

posłanek XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tak jak i w ubiegłym roku, tak i w tym nasza szkoła będzie 

miała swoich parlamentarzystów. Sukces odniosły uczennice klasy 1a: Justyna Biłas, Kamila Misiura, 

Karolina Gaweł, Klaudia Konieczna. Nasze posłanki nie tylko zakwalifikowały się na uroczystą sesję 1 

czerwca 2013 roku, ale znalazły się w grupie 26 zespołów z całej Polski i będą uczestniczyć 11- 12 maja br. 

w pracach komisji problemowej. Kamila i Justyna zajęły pierwsze miejsce w województwie, a Karolina i 

Klaudia trzecie. 

www.ceo.org.pl/sites/default/files/SDiM/davBinary/XIX%20sesja/lista_poslow_i_poslanek_xix_sesji_sejm

u_dzieci_i_m lodziezy_podkarpackie.pdf Na platformie Sejmu Dzieci i Młodzieży zarejestrowało się *599 

zespołów*, a *230 zespołów* weźmie udział w obradach 1 czerwca 2013 r. Natomiast *26 zespołów* 

będzie uczestniczyć w obradach komisji problemowej, w tym *dwa z naszej szkoły*. Gratulujemy również 

Posłom i Posłankom z I i II Liceum w Sanoku. Liczymy na współpracę.  

 
  Zapraszamy do lektury najnowszego numeru gazetki „E – kumam” na stronie 

www.redakcja.mam.media.pl/paper/preview/e-kumam/13/4/9/ Wszystkie numery gazetki znajdują się w 

zakładce po prawej stronie.  

 

  Jury Konkursu na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2013 r. wybrało Nominatów XIV Edycji 

Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. W kategorii „Promotor Ekologii” Zespół 

Szkół nr 1 znalazł się wśród 20 nominowanych podmiotów. www.przyjazni-srodowisku.pl/nominaci-xiv-

edycji-wybrani  

 

  W dniu 12 kwietnia 2013r. odbył się w Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku szkolny konkurs wiedzy o 

krajach niemieckiego obszaru językowego uczniów. Celem konkursu było rozbudzanie i rozwijanie 

zainteresowania uczniów językiem niemieckim i krajami niemieckiego obszaru językowego oraz 

motywowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy. Motywacja była tym większa, że na 

finalistów czekają atrakcyjne nagrody, które udało się pozyskać organizatorkom konkursu przy wsparciu 

wydawnictwa WSiP. Uczniowie mieli okazję do zdrowej rywalizacji związanej z tym zakresem 

tematycznym, dlatego konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i uznaniem młodzieży. W konkursie 

http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/SDiM/davBinary/XIX%20sesja/lista_poslow_i_poslanek_xix_sesji_sejmu_dzieci_i_m%20lodziezy_podkarpackie.pdf
http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/SDiM/davBinary/XIX%20sesja/lista_poslow_i_poslanek_xix_sesji_sejmu_dzieci_i_m%20lodziezy_podkarpackie.pdf
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udział dział wzięło 33 uczniów z klas 1a, 1h, 1l, 1ż, 2a, 2ż, 3a, 3kl i 3u. Konkurs składał się z 7 zadań, za 

które można było uzyskać maksymalnie 82 punkty. I miejsce zajęli Kamila Misiura z klasy 1a i Bartłomiej 

Drozd z klasy 3u zdobywając 58,0 punktów, na II miejscu znaleźli się Sandra Chromiak z klasy 2a i Maciej 

Pastuszak z klasy 3kl (56,5 punktów) a III miejsce zajęła Elżbieta Chabko z klasy 1l (55,0 punktów). 

Konkurs przygotowały i przeprowadziły nauczycielki języka niemieckiego Bożena Barczyk i Renata 

Słyszyk.  

 
  Zespół „Ekobanda” zwraca się z prośbą do wszystkich kolegów i nauczycieli o oddanie głosu na film 

„Elektro shake” za pomocą przycisku "Głosuję na ten film”. Ilość głosów będzie miała znaczenie przy 

wyborze listy finałowych filmów w konkursie „Drugie życie elektrośmieci”. 

www.drugiezycieelektrosmieci.pl/2012/konkurs/index.php?m=yt-video&v=eb4cOBRHA14 

 

  Nasza ekologiczna gazetka „E – kumam” znalazła się w grupie dziewięciu zakwalifikowanych do 

II etapu „Konkursu na Najlepszą Gazetkę Szkolną” ogłoszonego przez Państwową Wyższą Szkołę 

Wschodnioeuropejską w Przemyślu. W dniu 25 kwietnia jury złożone z dziennikarzy i wykładowców 

specjalizacji dziennikarskiej oceni prezentacje na temat „życia redakcji” i wyłoni zwycięzcę. Gazetki 

zakwalifikowane do II etapu konkursu można obejrzeć na stronie 

www.facebook.com/media/set/?set=a.460725067334834.1073741830.404387222968619&type=1 

 

  W ramach rekrutacji do XIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 3 kwietnia b.r. w naszej szkole 

przeprowadzono debatę na temat, czy należy chronić lokalne przedsiębiorstwa. Udział wzięli uczniowie z 

klasy 1L. Debata miała pozwolić wyrazić swoją opinię i wypowiedzieć się na dany temat. Celem było 

zwrócenie uwagi na problem zawarty w tezie i przedyskutowanie go między sobą, a także osobami z innych 

środowisk. Atutem debaty była obecność rodziców uczniów z naszej szkoły. Mieli oni możliwość 

podzielenia się swoim zdaniem. W wyniku debaty powstało wiele różnych inicjatyw, w ramach których 

bedzie udzielone wsparcie dla lokalnych przedsiebiorstw.  

 

  W dniu 21 marcu świętowaliśmy w naszej szkole pierwszy dzień wiosny. Postanowiliśmy to 

zrobić we współpracy z Fundacją Schumana z Warszawy w ramach projektu "Gminowo". Pierwszą częscią 

projektu była gra miejska przeprowadzona jesienią, a drugą częścią wydarzenie 21 marca, podczas którego 

uczniowie klas pierwszych mieli szansę wziąć udział w quizie dotyczącym znajomości gminy Sanok, a 

także posłuchać ciekawych wykładów. Przygotowano ciekawe nagrody i pyszny poczęstunek. Dziękujemy 

wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie Dnia Wiosny z Projektem Gminowo, 

szczególnie Eli i Szymonowi z klasy 1l !!!  

 
  Podczas IV Bieszczadzkiego Regionalnego Przeglądu Piosenki Ekologicznej – Sanok 2013, zespół z 

naszej szkoły w składzie: Magda Wolwowicz - 2a i Dominik Szlama - 2h zajęli I miejsce w kategorii 

zespołów - dla szkół ponad gimnazjalnych.  

 

  W dniu 20 marca 2013 uczennice z kl. 2u: Klaudia Rączka, Gabriela Kulikowska, Martyna 

Golemo i uczennice kl. 2 h Karina Górecka, Diana Kwolek i Monika Futyma wykonały pod opieką prof. 

Ewy Szwarczyk – pedagoga szkolnego po raz siódmy w historii naszej szkoły palmę wielkanocną, która 

wzięła udział w konkursie palm w Niedzielę Palmową w dniu 24 marca 2013, organizowanym przez 

Starostwo Powiatowe w Sanoku, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i Parafię Chrystusa Króla. 

Nasza palma licząca 4, 5 m wysokości, zajęła I miejsce w kategorii nowoczesnej palmy. Opiekę nad 

młodzieżą podczas konkursu sprawowały prof. E. Szwarczyk i prof. R. Słyszyk. Szczególne podziękowania 

należą się też uczniom z kl. 1l Patrykowi Garko i Pawłowi Szczerbie oraz Marcinowi Fedakowi z kl. 2 a, 

którzy transportowali palmę do skansenu i w Niedzielę Palmową uczestniczyli w konkursie.  

http://www.drugiezycieelektrosmieci.pl/2012/konkurs/index.php?m=yt-video&v=eb4cOBRHA14


 

  W dniach 22-23 marca zebraliśmy 5580 kg elektroodpadów oraz 150 kg zużytych baterii. W 

zbiórce wzięło udział 101 uczniów z 18 klas: kl. 1h- 17 uczniów, 2l- 13, 2a- 9, 3o- 8, 2h- 7, 4h- 7, 4ż- 7, 3ż- 

5, 4l- 4, 3a- 4, 4a- 4, 2k- 4, 1ż- 4, 1k- 3, 1l- 2, 3u- 1, 3kl- 1, 1a- 1. Na apel „Ekobandy” odpowiedziało też 21 

pracowników ZS1: Janina Adamska, Joanna Albigowska, Bożena Barczyk, Małgorzata Błażejowska, 

Małgorzata Chomiszczak, Monika Dąbrowska, Monika Drwal, Renata Gromek, Jerzy Grzyb, Agnieszka 

Kutiak, Alina Lipka, Zofia Liput, Stefan Liput, Renata Słyszyk, Ewa Starego, Renata Szelc, Iwona Szuryn, 

Agnieszka Wal, Agata Wójcik, Radosław Zdybek i Mirosław Żuchowski. Wszystkim uczestnikom zbiórki 

serdecznie dziękujemy. W trakcie zbiórki, oprócz członków „Ekobandy”, dyżur pełnili Marcin Fedak z 2a 

oraz Bartek Fal i Kamil Wojtoń z 3a. Zbiórka zużytych baterii trwa nadal, pojemniki znajdują się w 

pracowni 408, bibliotece szkolnej oraz na korytarzu koło sekretariatu.  

 

  W dniu 22 marca 2013 r. odbył się etap szkolny Konkursu wiedzy o Funduszach Europejskich w 

województwie podkarpackim, w którym wzięło udział 16 uczniów z klas 2 i 3-cich. Ich zadaniem było 

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

operacyjnych. Największą liczbę punktów uzyskali: Magdalena Kruczyńska (2a), Magdalena Maślanka (2a) 

i Adam Śmigiel (2a) . Zgodnie z regulaminem konkursu, 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 – Magdalenę 

Maślankę, która będzie reprezentować naszą szkolę w finałach wojewódzkich w Rzeszowie. Uczniów do 

konkursu przygotowała prof. Ewa Starego.  

 

  W dniu 20. 03. 2013 r. uczniowie z grupy teatralnej „GAMO” przedstawili inscenizację pt. Jaś i 

Małgosia w wersji proekologicznej dla dzieci z Przedszkola nr 1 w Sanoku. Przedstawienie było jednym z 

wielu działań podjętych w ramach projektu „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier.”  

 

  W dniu 19 marca członkowie „Ekobandy” pod opieką p. Magdaleny Zając udali się do Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Sanoku. Uczniowie przedstawili młodszym kolegom prezentacje dotyczące gospodarki 

odpadami, w tym elektroodpadami oraz przeprowadzili konkursy wiedzy o elektrośmieciach wśród uczniów 

klasy VI podstawówki. Wszyscy uczestnicy zabaw otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów.  

 

  W dniu 19 marca Agnieszka Domaradzka, Konrad Ślazyk, Maciej Pastuszak i Szymon Stach 

wzięli udział w zawodach X Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego „Odkryj świat z Poznaj Światem” 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie. Uczestnicy konkursu obejrzeli zdjęcia i wysłuchali 

opowieści pani Aleksandry Kozubal na temat Kapsztadu- jednego z najpiękniej położonych miast świata. W 

jubileuszowej edycji konkursu wzięła udział rekordowa liczba uczestników- 56 uczniów z 15 szkół z 

Brzozowa, Strzyżowa, Stalowej Woli, Dębicy, Rzeszowa, Iwonicza, Krosna, Krakowa i Sanoka.  

 

  Światowy Zjazd Sanoczan - Sanok 22-24 czerwca 2014  

 

  Zapraszamy na zbiórkę elektroodpadów i zużytych baterii w piątek i sobotę. Wśród uczestników 

zostaną rozlosowane nagrody, których sponsorami są: burmistrz Sanoka dr Wojciech Blecharczyk, Fundacja 

Karpacka, PBS, Pekao SA, SKOK Stefczyka, „Nobo Cafe”, Bar „Olimp”, Restauracja „Pod Zegarem”, 



Sanocki Dom Kultury, „Apogeum atelier fryzjerskie”, „Komputronik”, Antykwariat „SABA”, sklepy 

„Druczek” i „Żabka” na ul. Zamkowej.  

 

  Członkowie Zespołu „Ekobanda” w dniu 18 marca wzięli udział w warsztatach plastycznych, 

które odbyły się w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 1 w Sanoku. Zajęcia poprowadziła pani 

Anna Pilszak, plastyk z Sanockiego Domu Kultury.  

 

  Paulina Pluskwik swoją przygodę z wolontariatem rozpoczęła w klasie pierwszej w Technikum w 

Zespole Szkól nr 1 w Sanoku. Aktywnie działała w Szkolnym Kole Wolontariatu. Brała udział w wielu 

organizowanych akcjach, pracowała w środowisku indywidualnym, promowała pracę wolontariatu dzieląc 

się ze słuchaczami własnymi wrażeniami oraz doświadczeniami, które zdobyła działając w Szkolnym Kole 

Wolontariatu. Doskonaliła swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach i wykładach. Paulina bardzo 

angażowała się w działalność na rzecz drugiego człowieka. Chętnie brała udział w różnego typu 

przedsięwzięciach. Zawsze znajdowała czas by podać pomocną dłoń. Za swoją pracę w klasie trzeciej został 

wybrana Wolontariuszką Roku. Jej czteroletnie działania w Szkolnym Kole Wolontariatu zostały docenione 

przez jury tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Barwy Wolontariatu”. Znalazła się wśród 

dziesięciu laureatów –spośród kilku tysięcy zgłoszonych. Jesteśmy dumni z naszej absolwentki. Cała 

społeczność Ekonomika życzy jej dalszych sukcesów w pracy i działaniach!  

 

  W IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo – Planeta” Agnieszka Domaradzka 

z klasy 3h otrzymała dyplom wyróżnienia.  

 
  Epilepsja to choroba, która dotyka 1% naszego społeczeństwa, zaś atak padaczki jest stanem zagrożenia 

życia. Szczegóły... 

 
  Szybki PIT w sanockim "Ekonomiku" w 2013 r. Już kolejny raz w tym roku Urząd Skarbowy w Sanoku 

podjął współpracę z Zespołem Szkół Nr 1 w Sanoku przygotowującym młodzież m.in. do zawodu technik 

ekonomista. W ramach współpracy przeprowadzone zostaną lekcje, na których uczniowie klas trzecich, w 

tym przyszli ekonomiści, przećwiczą wypełnianie zeznań rocznych przy pomocy aplikacji komputerowych i 

wysyłanie ich drogą internetową. Młodzież klas ekonomicznych zainteresowana była również tematem 

rozliczeń dochodów zagranicznych, dlatego w tym roku temat internetowych rozliczeń został poszerzony o 

podstawowe zasady rozliczeń dochodów uzyskanych poza teryterium RP. Strona Urzędu Skarbowego w 

Sanoku - szczegóły  

 

  Wyniki konkursu „Baterie za wolność!” w I semestrze roku szkolnego 2012/2013. W 

rywalizacji wzięli udział uczniowie z dziesięciu klas. Zebrano 40 kg zużytych baterii, które zostały odebrane 

przez pracownika Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Sanoku. Miejsce I- klasa 3o, II- klasa 2a, 

III- klasa 1ż. Nagrody do odebrania u p. Małgorzaty Chomiszczak.  

 

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „REC – nakręć się na recykling” organizowanym 

przez portal ZielonaLekcja.pl. „REC – nakręć się na recykling” to konkurs, którego celem jest nagranie 

filmu o tematyce recyklingowej (recykling puszek, szkła, tworzyw sztucznych, makulatury, zużytych baterii 

czy zużytego sprzętu elektrycznego i opakowań) o długości od 20 do 90 sekund. Formę nagrania oddajemy 

w ręce uczestników. Możecie wyreżyserować krótki film fabularny, mini reklamę bądź spot promocyjny, 

ważne żeby pamiętać o temacie głównym i… humorze :) Nagrodami w konkursie są rewelacyjne graficzne 

tablety Bamboo od firmy Wacom oraz książki od wydawnictwa Wojciech Marzec, które pozwolą jeszcze 
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lepiej poznać techniki filmowania. Regulamin 

A Szczegóły na stronie www.zielonalekcja.pl/formularz.php 

Termin 31 marca 2013 r.  

 

  Uczniowie z klas: 1a, 3a, 3h, 3l i 4a wzięli udział w dniu 8 lutego w zawodach szkolnych X 

Międzyszkolnego Konkursu „Odkryj świat z Poznaj Światem”. W finale konkursu w Krośnie, który 

odbędzie się w marcu, Szkołę będą reprezentować: Agnieszka Domaradzka z kl. 3h, Maciek Pastuszak z kl. 

3l, Konrad Ślazyk z kl. 3a oraz Szymon Stach z kl. 4a. Konkurs przeprowadziła p. Małgorzata Chomiszczak.  

 
  Walentynki  

 

  W dniu 7 lutego odbyło się spotkanie z panem Janem Sikorą, które zorganizowała p. Sabina 

Pelc – Szuryn. Celem spotkania było zapoznanie jego uczestników z biologią wilka oraz wskazanie 

sposobów pokojowego współistnienia człowieka i dzikiej przyrody. Druga część wykładu została 

poświęcona Sieci Natura 2000 w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 1h, 2l i 3h pod opieką p. 

Sabiny Pelc – Szuryn, p. Moniki Zych i p. Małgorzaty Chomiszczak.  

 

  W dniu 10 stycznia 29 uczniów ZS1 wzięło udział w zawodach szkolnych XXVIII Olimpiady 

Wiedzy Ekologicznej. Najwyższy wynik osiągnęły Patrycja Suchy z kl. 1ż i Karolina Radwańska z kl. 4h.  

 

  Podczas programu „Kawa czy herbata?” w TVP1 w dniu 24.01.2013 r. wyemitowano felieton 

Marcina Pawlaka „Elektrośmieci”. W relacji z Sanoka zamieszczono wypowiedź pani dyrektor Marii 

Pospolitak o udziale uczniów ZS1 w kolejnych edycjach konkursu „Drugie życie elektrośmieci” oraz 

podejmowanych w szkole działaniach na rzecz ochrony środowiska. Wystąpiły również Dominika Łesak i 

Kasia Ciwińska, które opowiedziały, dlaczego należą do Zespołu „Ekobanda” i czym się w nim zajmują. W 

felietonie zaprezentowano również zdjęcia z ostatnich dwóch szkolnych zbiórek elektroodpadów i zużytych 

baterii.  

 
  Dominika Łesak z Michałem Bąkiem- dziennikarzem tvPodkarpacie.pl przeprowadzili sondę na temat 

elektrośmieci wśród sześciolatków z Przedszkola nr 1 w Sanoku. Wiedza maluchów robi ogromne wrażenie, 

zapraszamy do obejrzenia filmu www.esanok.pl/2013/przedszkolaki-o-elektrosmieciach-film.html 

 

  W ostatnich dniach członkowie Zespołu Ekobanda zbadali lokalny rynek ZSEE i zużytych 

baterii. Kasia Ciwińska, Klaudia Kruczkiewicz i Dominika Łesak przeprowadziły sondę wśród 

mieszkańców Sanoka. Grzegorz Rosiek, Patrycja Cypcarz i Tomek Krochmal odwiedzili Gminny Punkt 

Zbiórki Odpadów Segregowanych. Wywiady z pracownikami punktów naprawy sprzętu elektrycznego 

przeprowadziły Kasia, Klaudia i Sabina Stabryła.  

 
  Zapraszamy do przejrzenia najnowszego numeru naszej gazetki „E – kumam”. 

www.redakcja.mam.media.pl/paper/preview/e-kumam/13/1/8/ 

 
  Ekonomik po raz drugi w finałach Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. 

 
  Piłka koszykowa. Trzecie miejsce zdobyły nasze dziewczęta w Powiatowej Licealiadzie Szkół 

Ponadgimnazjalnych w piłce koszykowej. Szkołę reprezentowały: Cygal Wioleta, Dendura Kinga, Deptuch 

http://zielonalekcja.pl/formularz.php
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Malwina, Dobosz Natalia, Jaklik Kinga, Kwolek Patrycja, Kurek Kornelia, Stabryła Monika, Sydorczak 

Jolanta, Wróbel Dominika.  

 

  W środę 16 stycznia 2013 r. punktualnie o godzinie 11:00 w Polsce rozpoczął się II Stopień 

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Prawie 1800 uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

zmierzyło się z testem składającym się z 50 pytań jednokrotnego wyboru oraz 6 pytań problemowych. II 

Stopień Olimpiady organizowanej przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji odbył się równocześnie w 15 

województwach. Naszą szkołę w Rzeszowie reprezentowało 10 uczniów. Byli to: Stojak Dominik, Solon 

Andrzej, Drozd Dariusz, Stach Szymon, Stabryła Patrycja, Lisek Klaudia, Szul Wojciech, Mielnikiewicz 

Paulina, Gładysiewicz Kinga oraz Baran Anna. Finalistów poznamy na początku lutego.  

 

  Piłka siatkowa. III miejsce wywalczyły nasze dziewczyny w Powiatowej Licealiadzie Szkół 

Ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej. Szkołę reprezentowały: Bagińska Elżbieta, Bekier Justyna, Deptuch 

Malwina, Dobosz Natalia, Jaklik Kinga, Sikoń Martyna, Stabryła Monika, Szwyd Magdalena.  

 
  Piłka koszykowa. III miejsce to efekt zmagań naszych koszykarzy w ramach Powiatowej Licealiady 

Szkół Ponadgimnazjalnych. Szkołę reprezentowali: Prenkiewicz Maciej, Kaczmarczyk Patryk, Fal 

Bartłomiej, Śmigiel Adam, Kula Radosław, Kędra Mariusz, Piasta Mariusz, Śliwka Jakub, Myszczyszyn 

Andrzej.  

 

  Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów. W dniu 9 stycznia 2013 r. nasi młodzi 

ekonomiści: Ewa Tomala, Dariusz Drozd, Konrad Ślazyk oraz Jarosław Majka uczestniczyli w XXI Sesji 

Popularnonaukowej Młodych Ekonomistów w Rzeszowie. Sesję pod hasłem „Nierównowagi w gospodarce. 

Przyczyny i skutki”zorganizował Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie. Uczniowie oprócz 

wysłuchania ciekawego wykładu wprowadzającego do tego zagadnienia, wygłoszonego przez dr Krzysztofa 

Kaszuba Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie wzięli również udział w zajęciach 

warsztatowych. Jednym z przedstawicieli grup warsztatowych prezentujących wyniki swoich prac był nasz 

uczeń Konrad Ślazyk.  

 

  W dniu 9.01.2013 r. w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie odbył się etap okręgowy V 

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

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

Mogilany z kl. 4h i Ewelina Ścibor z kl. 4 h. Ich zadaniem było rozwiązanie testu składającego się z 80 

pytań z zakresu szerokiej wiedzy hotelarskiej z uwzględnieniem tematu wiodącego „Funkcjonowanie 

gastronomii w hotelarstwie” oraz ze znajomości branży i aktualnej sytuacji na rynku hotelarskim i 

turystycznym. Dziewczyny spisały się znakomicie, zajmując liczbą zdobytych punktów Ewelina 1-sze 

miejsce i Magdalena 2-gie miejsce w okręgu. Z niecierpliwością oczekujemy na decyzję Komitetu 

Głównego Olimpiady, który spośród 334 uczestników zawodów okręgowych w 8-miu okręgach w Polsce 

wyłoni 30 finalistów zawodów centralnych. Uczennice do hotelarskich zmagań przygotowywała prof. Ewa 

Starego.  

 

  W dniu 11 stycznia 201 r. pięciu uczniów naszej szkoły: Drozd Dariusz(4a), Łupińska Patrycja 

(4a), Tomala Ewa (4a), Majka Jarosław(3a) i Ślazyk Konrad (3a) uczestniczyło w zawodach okręgowych 

Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, które odbyły się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie. 

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

„Nierównowagi w gospodarce. Przyczyny i skutki” oraz rozwiązywali zadanie z analizy finansowej i 30 



pytań testowych. Warto nadmienić, że do zawodów okręgowych w 17 okręgach w Polsce przystąpiło 1087 

uczniów – zwycięzców zawodów szkolnych. Opiekę nad uczniami sprawowała i do ekonomicznej 

rywalizacji przygotowała prof. Ewa Starego.  

 
  Jedną z nagród była możliwość wystąpienia zespołu podczas finału WOŚP  

 
  W Przeglądzie Kapel Szkolnych najlepszym według Jury okazał się "Zespół Szkół nr 1"  

 
  SIEMA!. 9 stycznia w Sanockim Domu Kultury odbędzie się pierwszy, historyczny Przegląd Kapel 

Szkolnych. więcej... 

A  

 

  JASEŁKA  

 

  W dniu 11 grudnia 2012 r. wyłoniono zwycięzców konkursu „Narysuj prawa człowieka” pod 

hasłem „każdemu tyle praw ile domagamy się ich dla samych siebie” Kapituła konkursu, biorąc pod uwagę 

trafność i oryginalność wypowiedzi oraz odpowiedni do wybranego prawa dobór środków i techniki 

plastycznej postanowiła: I miejsce przyznać Paulinie Latusek, II – Karinie Góreckiej, a III – Patrycji 

Kwolek. Celem konkursu było włączenie uczniów do czynnego zainteresowania się problematyką praw 

człowieka zawartą w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz twórcze przedstawienie swoich 

przemyśleń w formie prac plastycznych.  

 
  W dniach 6-8 grudnia 2012 roku w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu odbył się XI 

Ogólnopolski Pokaz Regionalnych Stołów Wigilijnych – Gwiazdka 2012. Oprócz WSHiG organizatorem 

było Polskie Stowarzyszenie Pracowników Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu pod patronatem 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konkursie wzięło udział 26 drużyn z całej Polski oraz dwie 

drużyny gościnnie z Ukrainy. W pokazie brali udział uczniowie z klas gastronomicznych Zespołu Szkół nr 1 

w Sanoku (ekonomik). więcej...  

 

  Piłka ręczna. III miejsce zdobyli nasi szczypiorniści w Rejonowej Licealiadzie w Piłce Recznej. 

Zawody odbyły się 7 grudnia 2012 r. w Brzozowie. Szkołę reprezentowali: Prenkiewicz Maciej, 

Kaczmarczyk Patryk, Fal Bartłomiej, Pelc Mateusz, Fedak Marcin, Śmigiel Adam, Kiernisz Michał, 

Zarzyczny Kamil, Grzegorz Ciesielczyk, Gratkowski Szymon, Kula Radosław, Mendofik Kamil.  

 

  W dniu 6 grudnia Zespół „Ekobanda” przygotował dla koleżanek i kolegów z klas pierwszych 

„Elektryczne Mikołajki”. Spotkanie składało się z trzech części. W pierwszej Tomek Krochmal z kl. 2l 

przedstawił prezentację na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. W drugiej 

Dominika Łesak z kl. 3a oraz Patrycja Cypcarz i Tomek Izdebski z kl. 2l wystąpili w przedstawieniu 

„Zemsta porzuconej baterii”. W trzeciej części trzyosobowe drużyny uczniów klas pierwszych wzięły udział 

w konkurencjach związanych z tematyką spotkania. Najlepiej w rywalizacji poradziły sobie drużyny z 1h, 1l 

i 1k, ale wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Słodki upominek od pani dyrektor Marii Pospolitak dostali 

również członkowie „Ekobandy”. Spotkanie prowadziła Kasia Ciwińska z kl. 3a.  

 

  6 grudnia Mikołaj nie zapomniał o uczniach i nauczycielach z naszej szkoły. Uczniowie zostali 

obdarowani cukierkami, a nauczyciele rózgami. Mikołaj był zachwycony wszystkimi grzecznymi dziećmi i 

już zapowiedział, że w przyszłym roku również nas odwiedzi.  
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  W środę 5 grudnia 2012 r. o godzinie 12:00 rozpoczęła się kolejna edycja Ogólnopolskiej 

Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. W naszej szkole do I stopnia Olimpiady przystąpiło 28 uczniów, w 

Polsce prawie 4000 uczniów z ponad 230 szkół ponadgimnazjalnych. W ciągu godziny uczniowie musieli 

rozwiązać test składający się z 50 pytań. Olimpiada organizowana jest przez Wyższą Szkołę Prawa i 

Administracji już po raz IV. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Minister Sprawiedliwości. 

Patronat medialny sprawuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Olimpiada organizowana jest razem z 

Podkarpackim Kuratorium Oświaty. Po sprawdzeniu testów do II stopnia Olimpiady w Rzeszowie 

awansowało 14 uczniów.  

 

  Unihokej. Szykowali się do pokonania lidera, tymczasem zmiana terminu rozgrywek przez 

organizatora (bez konsultacji) oraz zbieg terminów z Rejonową Licealiadą w Piłce Ręcznej przekreślił te 

plany. Szkołę ostatecznie reprezentował drugi skład rezerwowy: Michalski Karol – 1k, Patent Adrian – 1k, 

Kucharski Sebastian – 1l, Skiba Michał – 2ż, Józefek Dawid – 2h, Wołk Mateusz – 2l, Nitka Paweł – 2l, 

Mendofik Patryk. Naszej drużynie mimo dużej woli walki niestety nie udało się wyjść z grupy. A oto wyniki 

poszczególnych spotkań: IILO – ZS1 3-0, ZS2 – ZS1 6-1, ZS4 – ZS1 – 1-1.  

 
  Wolontariusze z naszej szkoły wraz z opiekunką p. Bożeną Bekier 5 grudnia, w którym świętujemy 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, wzięli udział w podsumowaniu pracy wolontariuszy na terenie 

powiatu sanockiego w roku 2012. Spotkanie zorganizowane było pad patronatem Powiatowego Centrum 

Wolontariatu w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku. Wzięli w nim udział uczniowie z sanockich szkół 

ponadgimnazjalnych, studenci PWSZ oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oprócz części 

oficjalnej uczniowie obejrzeli część artystyczną w wykonaniu gospodarzy. Pani dyrektor Maria Pospolitak 

przy tej okazji zachęcała wszystkich obecnych do pracy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, której 

finał już wkrótce, a sztab będzie miał siedzibę w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku!  

 

  Przeprowadzono zawody szkolne IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo- 

Planeta”. Uczniowie rozwiązali test złożony z 30 pytań oraz napisali pracę dotyczącą turystycznych 

walorów przyrodniczych. Wyniki konkursu poznamy w marcu 2013r.  

 
  Pierwsza pomoc osobie nieprzytomnej oddychającej - pozycja bezpieczna  

 

  W dniu 3 grudnia odbyły się zawody szkolne XI Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki . 

Najwyższe wyniki osiągnęli Jarosław Majka i Konrad Ślazyk z klasy 3a. Będą oni reprezentować Szkołę w 

zawodach okręgowych w Rzeszowie w dniu 4 marca 2013r.  

 

  Dnia 03.12.2012r. uczniowie klas: 1l, 1ż, 2l pod opieką p. E. Grzeszczak i p. A. Kutiak 

przedstawili inscenizację pt. „Anioły są wśród nas” dla dzieci z Oddziału Dziecięcego Miejskiego Szpitala 

w Sanoku, a 05.12 ci sami aktorzy zaprezentowali się w Czytelni Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki 

Publicznej dla dzieci z Przedszkola nr 1. Przedstawienie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Świąteczna 

atmosfera wpłynęła pozytywnie na wszystkich uczestników. Dzieci otrzymały od Świętego Mikołaja 

upominki w postaci aniołków. Nie odbyło się bez poczęstunku, na który złożyły się cukierki, lizaki i 

domowe ciasteczka upieczone przez uczniów klas gastronomicznych ZS nr 1.  

 
  PLAKAT W poniedziałek (3 grudnia) o godz. 14.00 odbędzie się w naszej szkole konferencja pt. „Nasze 

drogie śmieci” . W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele władz miasta z burmistrzem Wojciechem 

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


Blecharczykiem, pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska oraz Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej. Zapraszamy!  

 

  W dniu 30.11.2012 r. uczniowie klas: 2a, 2ż, 2l pod opieką p. E. Grzeszczak i p. Moniki Zych 

przedstawili z okazji Światowego Dnia AIDS inscenizację „Nie bój się, ale bądź rozważny.” Po 

przedstawieniu grupa uczniów wzięła udział w warsztatach plastycznych „Żyj tak, abyś nie żałował.” 

Zajęcia poprowadził Pan Adam Gromek.  

 

  Dnia 30.11.2012 r. 25 uczniów klasy 4h technikum hotelarskiego przystąpiło do I 

Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Zawodowego dla zawodu technik hotelarstwa. Zmagania z wiedzą 

podjęli wraz z uczniami 140 szkół hotelarskich. Egzamin obejmował dwie części. Pierwsza trwająca 120 

min., to test składający się z 70 pytań, w tym 50 pytań sprawdzających wiadomości i umiejętności 

zawodowe i 20 pytań związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Po 30 minutach przerwy 

uczniowie przystąpili do trwającej 240min. drugiej – praktycznej części egzaminu. Zadaniem uczniów było 

opracowanie projektu prac związanych z kompleksową obsługą gości w hotelu oraz sporządzenie 

odpowiedniej dokumentacji (w tym w języku obcym).  

 
  W dniu 28.11.2012 r. Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Rzeszowie spośród 420 

uczestników zawodów szkolnych , zakwalifikował do etapu okręgowego w Rzeszowie 42 uczniów. Wśród 

nich znalazło się 5-ciu uczniów naszej szkoły. Są nimi: Dariusz Drozd kl. 4a, Patrycja Łupińska kl.4a, Ewa 

Tomala kl.4a, Jarosław Majka kl.3a, Konrad Ślazyk kl.3a. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy 

powodzenia w dalszych zmaganiach.  

 

  Zachęcamy do przejrzenia siódmego numeru naszej ekologicznej gazetki „E- kumam” na 

stronie: www.redakcja.mam.media.pl/paper/preview/eqmam/12/11/7/  

 

  Po raz piąty uczniowie ZS1 wezmą udział w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Drugie 

życie elektrośmieci”. W skład Zespołu „Ekobanda” wchodzą: Dominika Łesak, Klaudia Kruczkiewicz, 

Katarzyna Ciwińska i Sabina Stabryła z kl. 3a, Marzena Pleśniarska i Sandra Chromiak z kl. 2a oraz 

Patrycja Cypcarz, Grzegorz Rosiek, Mateusz Wołch, Tomasz Krochmal i Tomasz Izdebski z kl. 2l. W dniu 

19 listopada odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu z panią dyrektor Marią Pospolitak, w trakcie którego 

omówiono formy współpracy. Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie „Baterie za wolność!” 

(nagrodą jest dzień bez pytania dla całej klasy) oraz konkursie plastyczno- medialnym, którego tematem są 

elektroodpady i baterie. Szczegóły na plakatach oraz u p. Małgorzaty Chomiszczak.  

 

  W dniu 15.11.2012 r. odbyły się eliminacje szkolne V Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. 

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest: „Funkcjonowanie gastronomii w hotelarstwie”, a do udziału 

w niej zgłosiło się 194 szkoły hotelarskie z całej Polski. W naszej szkole rywalizację i zmagania z wiedzą 

podjęło 37 uczniów z klas 2h, 3h i 4h Technikum Hotelarskiego. Zadaniem uczestników było rozwiązanie w 

ciągu 60 min testu składającego się z 55 pytań jednokrotnego wyboru, których problematyka obejmowała 

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

uwzględnieniem tematu wiodącego. Komisja Szkolna po ocenie prac konkursowych, wyłoniła dwóch 

najlepszych uczniów, którzy zgodnie z regulaminem zostali zakwalifikowani do zawodów okręgowych i 

będą w styczniu reprezentować naszą szkołę na zawodach okręgowych w Rzeszowie. Najlepszymi okazali 

się: Magdalena Mogilany z kl. 4h i Ewelina Ścibor z kl. 4h.  

 

http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/eqmam/12/11/7/


  9 listopada 2012 roku ponad 40-stu uczniów z naszej szkoły wzięło udział w ogólnopolskim 

konkursie matematycznym MATEMATYKA-OXFORD.PLUS . Z zadaniami konkursowymi zmagali się 

uczniowie klas: 2h, 3a, 3u, 3o, 3l i 4a. Życzymy powodzenia i bardzo dobrych wyników!!  

 

  Już po raz kolejny UKS Ekonomik – Sanok zorganizował wyjazd na mecz piłki siatkowej. Tym 

razem na mecz pomiędzy: ZAKSA Kędzierzyn Koźle – brązowy medalista rozgrywek PlusLigi oraz 

LOTOS TREFL Gdańsk. Nasi uczniowie mogli podziwiać w akcji czołowych polskich zawodników takich 

jak: Marcin Możdżonek, Michał Ruciak, Paweł Zagumny. Wyjazd przygotowali nauczyciele wf – u: Janusz 

Rudy, Paweł Bieganowski oraz Radosław Zdybek.  

 

  III miejsce w Powiecie zdobyły nasze tenisistki stołowe w rywalizacji szkół 

ponadgimnazjalnych. Chłopcy tym razem bez sukcesu, zostali sklasyfikowani na dalszym miejscu. Zawody 

rozegrano w dniach 16 – 19.11.2012 r. w ZS nr 2 w Sanoku. Naszą szkołę reprezentowali: Kwolek Patrycja 

– 1l, Dendura Kinga – 1l, Farbaniec Klaudia – 2l, Dobosz Natalia – 1h, Jaklik Kinga – 1h, Bednarczyk 

Michał – IIk , Wojnarowski Mateusz - IIk, Kotlarz Kamil – 3o.  

 

  W dniu 7.11.2012 r. odbyły się zawody szkolne XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której 

tematem przewodnim w tym roku jest: „Nierównowagi w gospodarce. Przyczyny i skutki”. Zainteresowanie 

olimpiadą ekonomiczną z roku na rok rośnie. W tym roku szkolnym do zawodów szkolnych w całej Polsce 

zgłoszonych zostało 14250 uczniów z 860 szkół. W naszej szkole wzięło w nich udział 15 uczniów z klas: 

2a, 3a, 4a Technikum Ekonomicznego. Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe o 

charakterze ogólnym nawiązujące do hasła przewodniego Olimpiady, rozwiązywali zadanie z podstaw 

ekonomii oraz 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru. O zakwalifikowaniu do zawodów okręgowych 

zadecyduje jury Komitetu Okręgowego OWE w Rzeszowie.  

 

  1 listopada br. nasi wolontariusze kwestowali na sanockich cmentarzach. Zebrane pieniądze 

zostały przekazane na działalność Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz dla Stowarzyszenia im. 

ks. Zygmunta Gorazdowskiego.  

 

  7 listopada 2012 roku w naszej szkole miało miejsce niezwykłe spotkanie Dobromira 

Makowskiego z młodzieżą. Dobromir „MAK” Makowski, autor projektu Rap Pedagogia podczas spotkania 

podzielił się swoją ciekawą historię. „MAK” nie miał łatwego życia. Wychowywał się w domu dziecka, brał 

narkotyki, kradł, powoli staczał się na dno……… Dziś jest innym człowiekiem. Pracuje jako pedagog 

szkolny oraz animator projektów pedagogicznych z młodzieżą na ulicach. Nagrywa piosenki, jeździ po 

Polsce i opowiada swoją historię rapując.  

 

  I miejsce i awans do etapu rejonowego to wynik rywalizacji naszych chłopców w piłce ręcznej. 

Dziewczęta uplasowały się na VI miejscu. Zawody odbyły się w ramach Powiatowej Licealiady Szkół 

Ponadgimnazjalnych w ZS nr 3 w Sanoku.  

 



  W dniu 7 listopada grupa pięćdziesięciu uczniów klas czwartych, którzy zamierzają zdawać 

egzamin maturalny z geografii, wzięła udział w Objazdowym Festiwalu Filmowym WATCH DOCS w 

BWA w Sanoku. Informacje o imprezie oraz filmie „Białoruski sen” przekazał pan Sławomir Woźniak. 

Niezależny dokument "Białoruski sen" w reżyserii Ekateriny Kibalchich, przedstawia wydarzenia na 

Białorusi od czasu wyborów prezydenckich w 2010 r. To historia młodego człowieka z Mińska, który przez 

większość swego życia żyje w kraju rządzonym przez dyktatora. Opiekę nad uczniami sprawowały p. 

Agnieszka Mierzwiak- Sobolak i p. Małgorzata Chomiszczak.  

 
  Numery alarmowe w Polsce. 

 

  W dniu 29 października uczniowie klasy 3 h wraz z wychowawcą Magdaleną Krypel oraz Panią 

pedagog Ewą Szwarczyk odwiedzili groby zmarłych nauczycieli i pracowników naszej szkoły.Oprócz 

zapalenia zniczy i zmówienia modlitwy młodzież miała niepowtarzalną szansę wysłuchać zabawnych i 

ciepłych anegdot i historyjek opowiadanych przez naszą Panią pedagog.  

 

  W dniu 30 października uczniowie Zespołu Szkół nr 1 wzięli udział w projekcie Gminowo 

organizowanym przez sanocki Ekonomik oraz Fundację Schumana. Uczniowe badali różne dziedziny życia 

w mieście, m.in. transport, oświatę oraz ochronę środowiska. Uczestnicy zostali podzieleni na 6 grup. 

Następnie każda z grup, pod opieką opiekuna, wyruszyła w teren. Grupy miały do wykonania 5 różnych 

zadań. Każda z nich zawitała do Urzędu Miasta, gdzie miała możliwość zadania kilku pytań urzędnikom. W 

zależności od badanego zagadnienia grupy odwiedziły również m.in. Uniwersytet III Wieku, Sanocki Dom 

Kultury, LOP oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. Po wykonaniu wszystkich zadań grupy spotkały się na 

podsumowaniu. Jak się okazało gra miejska bardzo spodobała sie uczniom - niektórzy z nich już zgłosili 

chęć uczestnictwa w kolejnej edycji! Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zgodzili się porozmawiać z 

młodzieżą - dziękujemy za miłe przyjęcie!  

 

  W dniach 23 – 24 października 2012 r. w ZS nr 3 w Sanoku odbył się Półfinał Wojewódzki 

Licealiady w badmintonie. Naszą szkołę w rozgrywkach reprezentowali: Kinga Jaklik, Natalia Dobosz, 

Maciej Prenkiewicz oraz Mariusz Małek.  

 

  16 października 2012 roku - w dniu 34 rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża- 

uczniowie klasy 2a pod okiem profesorek Joanny Albigowskiej i Kingi Rogóz przygotowali akademię 

upamiętniającą osobę Ojca Świętego Jana Pawła II.  

 

  W dniach od 7 do 14 października 2012 r, uczennica Karolina Kubowicz z klasy 4a wraz z 

nauczycielem historii panią Joanną Albigowską uczestniczyły w wycieczce do Białorusi i Rosji. Wyjazd ten 

był nagrodą, jaką Karolina zdobyła w ogólnopolskim konkursie historycznym, organizowanym przez 

Instytut Pamięci Narodowej. Praca Karoliny poświęcona ofiarom zbrodni katyńskiej wraz z 38-ma innymi 

pracami zdobyła pierwsze miejsce. W Białorusi uczestnicy wyjazdu zwiedzili cmentarz ofiar zbrodni 

stalinowskich w Kuropatach oraz Mińsk. W Rosji natomiast Moskwę, Twer, Smoleńsk, w tym miejsce 

katastrofy polskiego samolotu z 10 kwietnia 2010 r. Szczególnymi miejscami okazały się jednak cmentarze 

wojenne w Katyniu i Miednoje. W czasie trwania wyjazdu przedstawiciele IPN organizowali szereg 

prelekcji i wykładów tematycznych.  

 



  W dniach 05-06 października br. nasi uczniowie wraz z wolontariuszami sanockich szkół z ZS 

nr 2, ZS nr3, II LO, studentami PWSZ oraz słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział w 

szkoleniu zorganizowanym w Zboiskach. Program szkolenia był bardzo bogaty. W piątek młodzież spotkała 

się z przedstawicielami Policji, którzy poprowadzili warsztaty na temat bezpieczeństwa i samoobrony oraz z 

dyrektorem ZOZ-u w Sanoku panem Adamem Siembabem. Uczestnicy szkolenia wzięli również udział w 

warsztatach plastycznych poprowadzonych przez panią Ewę Szwarczyk i pana Sylwestra Stabryłę. 

Następnie spotkali się z panią psycholog Martą Głód, dyrektorem PCPR-u panem Janem Paszkiewiczem 

oraz panem Tadeuszem Pióro. Kolejny dzień poświęcony był na zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego, 

które poprowadził pan Krzysztof Jakubowski. Po przyswojeniu wiedzy teoretycznej młodzież sprawdziła 

swoje umiejętności, wykonując ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy szkolenia wysłuchali również wykładów 

pani Anety Mielnik na temat BHP w wolontariacie oraz pani Anny Nowakowskiej o profilaktyce chorób 

nowotworowych. Młodzieżą opiekowały się panie Kinga Rogóz i Bożena Bekier.  

 

  Dnia 5 października 2012 na Rynku Galicyjskim odbyła się niecodzienna uroczystość - 

wręczenie sztandaru 21 Batalionowi Logistycznemu 21 Pułku Strzelców Podhalańskich. Uczniowie naszej 

szkoły wraz z nauczycielami przygotowali katering deserowy w karczmie na Rynku Galicyjskim oraz 

bankiet i piknik w Sosenkach. Uczniowie ponadto obsługiwali gości. Licznie przybyli goście zachwycali się 

urodą stołów bankietowych, smakiem potraw i profesjonalizmem obsługi.  

 

  Pan Tadeusz  

 

  Dzień Edukacji Narodowej  

 

  Uczniowie klas 1k, 2a, 2h, 2u, 3h i 4a wzięli udział w „Lekcji o Funduszach Europejskich”. 

Głównym celem zajęć była popularyzacja wiedzy na temat projektów powstałych przy udziale funduszy 

pochodzących z Unii Europejskiej, zwłaszcza Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO 

RPW). Lekcje przeprowadziły p.E.Starego oraz p.M.Chomiszczak.  

 

  W dniu 3 października 2012 odbyła się akademia z okazji święta Patrona Szkoły i ślubowanie 

klas pierwszych. Podczas uroczystości przedstawiono prezentację o historii naszej szkoły w latach 1925 – 

2012 oraz najważniejsze wydarzenia z życia prof. Karola Adamieckiego. Przedstawiciele klas pierwszych 

złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie zaprezentowali swoje talenty i umiejętności. Akademię 

przygotowała klasa 2a pod opieką prof. R. Słyszyk  

 

  W dniu 1 października grupa dwunastu uczniów z klas 1l, 2a, 2l i 3a wzięła udział w 

warsztatach „Lokalna edukacja globalna”. Zajęcia poprowadziła animatorka Ewelina Marć z Fundacji Nowe 

Media. Głównym celem warsztatów było podniesienie poziomu wiedzy o zrównoważonym rozwoju wśród 

młodzieży szkolnej oraz wzrost zainteresowania edukacją rozwojową, problemami Globalnego Południa i 

Milenijnymi Celami Rozwoju.  

 



  Jak co roku, 26 września uczniowie naszej szkoły świetowali Europejski Dzień Języków. 

Tegoroczna edycja miała wyjatkowy charakter, ponieważ odbyła się na sanockim Rynku. Tam, z inicjatywy 

Powiatu Sanockiego zaprezentowane zostały kraje europejskie, oraz wręczono nagrody laureatom licznych 

konkursów o tematyce europejskiej. Zadaniem naszej szkoły było przygotowanie stoisk Hiszpanii i Włoch. 

Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli udało się zaaranżować ciekawe, gromadzące wielu widzów 

miejsca, gdzie można było podziwiać pięne zdjęcia, foldery, gadżety, symbole obu krajów, a także spotkać 

śliczne Hiszpanki, prawdziwego Bandersa, przystojnych torreadorów, sportowców, Pinokia a nawet 

...włoską mafię.. Nie zbrakło wloskiego jedzenia, pięknych Wenecjanek, Rzymianina. Pokaz żonglerki pizzą 

w wykonaniu uczniów klasy 3kl i 2ż wzbudził powszechne uznanie. A podsumowaniem całej imprezy, którą 

koordynowała prof. Agnieszka Wal i prof. Renata Słyszyk niech będą słowa wybitnego pisarza A. 

Czechowa, który stwierdził, że "bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez 

paszportu"  

 
  Są aktualne zdjęcia klasowe - zdjęcia wykonał Grzegorz Rosiek z klasy 2l (brak 2k,2ż, 4ż)  

 
  DEKLARACJA MATURALNA - do 28 września 2012  

 

  W dniu 11 września klasy maturalne, pod opieką p. Ewy Szwarczyk, p. Magdaleny Krypel i p. 

Elżbiety Grzeszczak, wzięły udział w Salonie Maturzystów w Rzeszowie. Uczniowie mogli posłuchać 

wykładów ekspertów oraz zapoznać się z ofertą kształcenia i uzyskać aktualne informacje o zasadach 

rekrutacji do szkół wyższych, a także otrzymać informatory. Komplet informatorów dostępny jest również 

w bibliotece szkolnej.  

 
  Powiat Sanocki oraz A4 Szkoła Języków w Sanoku, ogłaszają konkurs na filmik reklamowy pod tytułem: 

„Skutki nieznajomości języków – czyli bez języków ani rusz” Informacja dla szkół, Regulamin konkursu, 

Formularz zgłoszeniowy  

 

  Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013  

 

  Staż zawodowy w ramach programu Leonardo da Vinci 

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

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

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

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

gospodarstwa domowego. Kwota dofinansowania uzyskana od Narodowej Agencji Rozwoju Edukacji 

wyniosła 21 966 EUR. więcej...  

 
  WYNIKI MATURY W EKONOMIKU 

- maj 2012 

 

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

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

 

Język polski – przeciętny wynik 62,4 %  

Matematyka – przeciętny wynik 59 %  

Język angielski – przeciętny wynik 75,5 %  

 

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



 

Język polski – przeciętny wynik 52,4 % 

Matematyka – przeciętny wynik 55,6 % 

Język angielski – przeciętny wynik 64,7 % 

 


