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„Tradycja to piękno, które chronimy,  
a nie więzy, które nas krępują.” 

/Ezra Pound/ 
 
Szanowni Państwo 

Jubileusz 65 – lecia szkoły to okazja do podróży w czasie. Kroniki i fotografie mają tę niezwykłą 

moc, że nie pozwalają zapomnieć o przeszłości. Są wspomnieniem wielu pokoleń tworzących 

sądecki „Gastronom”. Dzieje naszej szkoły to istotna część historii miasta, której integralną część 

stanowią ludzie wychowani i wykształceni w Technikum Gastronomicznym, Zasadniczej Szkole 

Gastronomicznej i V Liceum. 

Zespół Szkół nr 1 wrósł w pejzaż Nowego Sącza i stał się szkołą pokoleniową, w której pobierało 

i wciąż pobiera naukę kilka osób z tej samej rodziny. 

Historia „Gastronoma” dla każdego ma inny wymiar. To w jego murach rodziły się życiowe pasje, pierwsze przyjaźnie, 

wzruszenia, sukcesy. Z okazji jubileuszu zapraszamy Państwa w sentymentalną podróż, przywołującą wspomnienia osób  

i chwil utrwalonych już tylko w kronikach i na fotografiach. Chcemy też zaprezentować Państwu, co wydarzyło się w szkole 

w okresie od poprzedniego jubileuszu. Niech ta publikacja będzie pamiątką chwil, które są już za nami. 

 
mgr Barbara Świętoń 

 
 
 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 
Nowy Sącz, październik 2017 rok  
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mgr Tadeusz Hodakowski – Dyrektor Szkoły w latach 1952 – 1970, nauczyciel języka polskiego 

mgr Antoni Morański – Dyrektor Szkoły w latach 1972 – 1985, nauczyciel fizyki 

mgr Jan Rosiek – Dyrektor Szkoły w latach 1985 – 2007, nauczyciel matematyki 

mgr Barbara Świętoń – Dyrektor Szkoły od 2008, nauczyciel języka polskiego 

 

 

 
 

mgr Barbara Świętoń – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. KEN 

mgr Agnieszka Bugajska – Wicedyrektor ds. dydaktycznych  

mgr inż. Małgorzata Mazur – Wicedyrektor ds. zawodowych 

mgr Małgorzata Bulanda – Kierownik internatu 

mgr inż. Małgorzata Mordarska – Kierownik warsztatów 
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KOMISJA JĘZYKA POLSKIEGO 
Joanna Iwaniec – przewodnicząca 
Nauczyciele języka polskiego, wiedzy o kulturze, religii 
 Joanna Binda Magdalena Bułat  Agnieszka Cepielik  
 Krzysztof Ciebień Ewa Ciułkowska Agnieszka Dudzic 
 Małgorzata Ostolska Magdalena Posłuszna Beata Rymanowicz  
 Anna Sarata Aleksandra Seruga – Adamek Barbara Świętoń  
 Anna Tobiasz 
 
 Pedagog Biblioteka  Wychowawcy w internacie 
 Franciszka Walter Renata Ippoldt – Gałda  Małgorzata Bulanda  
  Danuta Wojciechowska Danuta Małek  
 Psycholog  Agnieszka Pietrzyk   
 Dominika Śmiałek – Fiut 
 
 
KOMISJA JĘZYKÓW OBCYCH 
Małgorzata Prusak – przewodnicząca 
Nauczyciele języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego  
 Piotr Bobrowski Katarzyna Cena – Rusnak Aneta Dąbrowska 

Agnieszka Galica  Jarosław Giza Renata Haza  
 Aleksandra Jawor Anna Józefowska Magdalena Kałużny  
 Natalia Kłak Aneta Kogut  Aleksandra Kołodziej 
 Anna Kutowska Marlena Lizoń Wacław Najduch 
 Ewa Pierzchała – Jasik Wioleta Przepiórka Anna Pytel  
 Jolanta Rawecka – Oksiutycz Joanna Rówińska  Teresa Sowa 
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 Agnieszka Szczerba  Agnieszka Wolak Piotr Wójs  
 Agnieszka Zając  Krystyna Załubska 
 
KOMISJA EDUKACJI HISTORYCZNEJ I OBYWATELSKIEJ 
Marta Groń – przewodnicząca 
Nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, edukacji dla bezpieczeństwa 
 Agnieszka Bugajska Janusz Gądek  Kinga Kamińska 
 Andrzej Pajur  Teresa Płachta  Władysław Żebrak  
 
KOMISJA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH 
Tomasz Miksztal – przewodniczący  
Nauczyciele biologii, chemii, geografii, wychowania do życia w rodzinie 
 Anna Banias Anna Chronowska Beata Koral – Mółka 
 Urszula Kulak  Beata Mac Krzysztof Pasiut 
 Zofia Siedlarz  Iwona Wituszyńska 
 
KOMISJA PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH 
Małgorzata Janisz – przewodnicząca 
Nauczyciele matematyki, fizyki, informatyki 
 Jolanta Gawlik  Wojciech Gorzan  Anna Kochanek  
 Grażyna Kornaś  Beata Łączkowska  Karolina Michalik  
 Alicja Molek Marta Prusak  Grażyna Trojan 
 
KOMISJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  
Agnieszka Sieja – przewodnicząca  
Nauczyciele wychowania fizycznego 
 Aldona Bulanda  Barbara Kłębczyk  Katarzyna Kożuch  
 Grzegorz Kret  Robert Król  Przemysław Stolarczyk  
 Tomasz Strzelec  Adam Szafraniec Anna Załęska  
 





Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 

- 6 - 

 
 
Pracownicy obsługi  
 Danuta Mirek Grażyna Tokarska Danuta Wiktor 
 Halina Wolińska  Agata Zaryczny Paweł Łukasik 
 Ignacy Mucha Jan Woliński  
 
 
Pracownicy obsługi – internat 
 Jolanta Góra  Elżbieta Kościółek  Maria Skoczeń 
 Bożena Załubska  Stanisław Słaby 
 
 
Pracownicy obsługi – warsztaty 
 Zofia Bugara  Krystyna Fritz  Urszula Kiełbasa 
 Grażyna Król  Halina Michalik  Małgorzata Tabaszewska 
 Elżbieta Smaga  Irena Twardowska Zofia Zasadni 
 Tadeusz Dara  Artur Biela Paweł Szczurek 
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- Uczeń Krzysztof Bajerski zdobył I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Gastro Top Slovakia 2012 w konkurencji 

barmańskiej. 

- Uczeń Kamil Górowski został laureatem III Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Krakowie. 

- Uczeń Grzegorz Matras zajął I miejsce w konkursie „Mam zawód – Mam fantazję”. 

- Uczennica Agnieszka Bodziony zdobyła II miejsce w Małopolskim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży – 

Triada 2013. 

- Ostatnie pożegnanie Józefa Kożucha – wieloletniego Wicedyrektora Zespołu Szkół nr 1 – czerwiec 2013. 

 

 

- Uczennica Aleksandra Maciaś zdobyła I miejsce w powiatowym konkursie wiedzy historycznej „Ziemia Sądecka  

od przeszłości do współczesności”. 

- Uczennica Anna Ciułkowska zajęła II miejsce w konkursie „Ślady Solidarności w historii mojego regionu”. 

- Siatkarze naszej szkoły wywalczyli brązowy medal na mistrzostwach rejonu w Gorlicach. 

- Młodzież technikum wzięła udział w VII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy i Umiejętności Gastronomicznych. 

 

 



Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 

- 9 - 

 

 

- Uczniowie: Karolina Bednarek, Sylwia Matras oraz Rafał Gadzina zostali laureatami w kategorii szkół 

ponadgimnazjalnych w Małopolskim Konkursie „Gen. bryg. pil. Stanisław Skalski – bohater niezłomny”. 

- Uczennica Iwona Nowogórska uzyskała tytuł finalistki Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. 

- Uczeń Waldemar Nowak zajął II miejsce za nakrycie stołu pt. „Lawendowe wspomnienia”. 

- Uczeń Rafał Gadzina uzyskał tytuł laureata II edycji małopolskiego konkursu „Śladami Żołnierzy Wyklętych”. 

- Uczniowie klasy Ic zdobyli I miejsca w XXVI Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Matematyka  

bez Granic”.  

- Przeprowadzenie zajęć z zakresu dietetyki w ramach kursów z programu „Modernizacji Kształcenia Zawodowego  

w Małopolsce”.  

- Uczeń Karol Iwan zastał laureatem ogólnopolskiego konkursu „Losy Polaków na Syberii – niepokonani o cudzie 

ocalenia”. 

- Nasza szkoła zorganizowała Małopolski Konkurs Historyczny „Szlakami kurierów przez zielone granice”. 

 

 

- Uczennica Iwona Nowogórska uzyskała tytuł finalisty w eliminacjach centralnych XX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu  

i Żywności. 

- Uczennica Magdalena Gruca została laureatką konkursu wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. 

- Przeprowadzenie kursu baristy w ramach programu „Modernizacji Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”.  
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- Otrzymanie certyfikatu „Szkoła upowszechniająca zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem”. 

- Nasza szkoła zorganizowała sesję edukacyjną „75. Rocznica śmierci Klemensa Konstantego Gucwy”. 

- Wyróżnione uczennice naszej szkoły brały udział w wizycie studyjnej w Chorwacji.  

- Ostatnie pożegnanie Jana Rośka – wieloletniego Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 – luty 2016.  

 

 

- Uczennica Justyna Żak zdobyła tytuł finalistki w XI Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiadzie Wiedzy  

o św. Maksymilianie Kolbe.  

- Biblioteka szkolna uzyskała dotacje z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

- Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym eTwinning. 

- Siostra Małgorzata Gonciarz zredagowała publikację „Święci w nazwach ulic Nowego Sącza”.  

Wydanie książki – październik 2017 rok.  
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”Słowiański Papież – my z Niego wszyscy.” 

18 maja 2005 roku – w dniu urodzin św. Jana Pawła II, w naszej Szkole odbyła się 

pierwsza edycja międzyszkolnego konkursu poetyckiego dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, którzy zainspirowani 

osobą i nauczaniem Wielkiego Polaka podzielili 

się swymi refleksjami w formie tekstu 

poetyckiego. Inicjatorem tego wydarzenia był 

pan A. Kiemystowicz. Wpłynęło wtedy 10 prac 

z poza naszej szkoły. Tradycja tego wydarzenia 

przetrwała już 12 lat. W 2016 roku 

przeprowadzono siódmą edycję tego konkursu, którego celem jest rozbudzenie 

wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania bogactwem osoby 

świętego papieża Jana Pawła II, a także Jego spuścizną duchową, którą pozostawił 

nam w postaci: encyklik, adhortacji apostolskich, listów, kazań oraz zawarł  

ją w dramatach, wierszach i poematach.  

Obecnie konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: poezja i proza, a każdy finał uświetnia przedstawienie lub montaż 

słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły.  
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Pamiętajcie o ogrodach 

Gdy w ogrodach pojawiają się kwiaty, a więc wiosną, w naszej szkole odbywa się 

konkurs „Pamiętajcie o ogrodach”. Rozpoznawalny tytuł zaczerpnięty został  

z poezji śpiewanej. Celem konkursu jest bliższe 

poznanie oraz dzięki muzycznym aranżacjom, 

zapamiętanie tekstów wybranego w danym 

roku poety. 

Głównym kryterium w wyborze wierszy są myśli zawarte w Pamiętajcie o ogrodach 

Jonasza Kofty: odwołania do biblijnego raju „skąd przyszliśmy”, wskazywanie 

walorów świata natury, czytanie znaków i symboli w otaczającej nas 

rzeczywistości, transcendencja w zjawiskach. Projekt służy pogłębieniu wiadomości 

o twórcach współczesnych, których utwory odnaleźć możemy także w podręczniku 

do języka polskiego. W ubiegłych latach spotkania poświęcone były twórczości 

Agnieszki Osieckiej, Marka Grechuty, poetom stanu wojennego, Edwarda Stachury 

i Bolesława Leśmiana. 

Jest to konkurs w pewnym sensie elitarny, gdyż nie wystarczy dobrze śpiewać, żeby 

w nim wystąpić. Trzeba „czuć” poezję i mieć odwagę wyrażać swoje emocje. 
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Złoty i srebrny laur 

Już od kilku lat zadomowił się w naszej szkole projekt „Złoty i Srebrny Laur”. Pragnąc 

uhonorować uczniów, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce, powstała tradycja nagród 

„Złoty Laur” i „Srebrny Laur”. Obie nagrody są powiązane z projektem edukacyjno – 

wychowawczym „Czy znam patrona swojej szkoły?” Nagrody te są dedykowane najlepszym 

z najlepszych, a kryteria postawione przed uczniami w regulaminie potwierdzają najwyższy 

poziom uhonorowanych oraz prestiż samych nagród. 

„Złoty Laur” może zdobyć absolwent, kończący edukację w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Nowym Sączu. Natomiast „Srebrny Laur” może powędrować do kończących daną klasę w roku 

szkolnym. Nagrody to statuetki z logo szkoły w odpowiednich do zwycięstwa kolorach oraz dyplom. W przypadku 

absolwentów – laureatów „Złotego Laura”, dyplom otrzymują również rodzice nagrodzonych. Nagrody wręcza Pani 

Dyrektor na spotkaniu dla wyróżnionych. 

 

Biblioteka szkolna 

Biblioteka ZS nr 1 znalazła się w gronie czterech szkół ponadgimnazjalnych w Nowym Sączu, 

którym przyznano dotację w wysokości 15000 zł przeznaczoną na zakup nowości wydawniczych. 

W naszych propozycjach znalazła się młodzieżowa literatura obyczajowa, powieści kryminalne, 

fantasy, thrillery, książki psychologiczne dotyczące motywacji i przezwyciężania trudności 

życiowych, poradniki na temat zachowania się, ubioru, makijażu, odżywiania, sportu oraz lektury.  
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Wspólnym przedsięwzięciem biblioteki i polonistów było zachęcenie młodzieży  

do podzielenia się swoją twórczością literacką w opublikowanych nakładem 

własnym wydawnictwach; „Widzę i opisuję…” Antologia wierszy zgłoszonych  

do konkursu poetyckiego oraz „Moje kreowanie poetyckich światów”. Tomiki 

prezentują twórczość młodych ludzi, ich spojrzenie na świat i poezję. 

W grudniu 2015 roku powstał blog czytelniczy Podaj Dalej – Piszę Co Myślę. Nasza 

strona spotkała się z zainteresowaniem uczniów, którzy wyrażają opinie na temat przeczytanych książek i polecają  

je rówieśnikom. Na blogu systematycznie zamieszczamy informacje dotyczące 

literatury i życia kulturalnego. 

Biblioteka w swojej pracy pedagogicznej nie zapomina  

o rodzicach naszych uczniów. W marcu 2016 roku,  

we współpracy z pedagogiem szkolnym, przeprowadziła 

akcję informacyjną na temat zasobów biblioteki dotyczących 

literatury pedagogicznej i możliwości korzystania z tych 

zasobów. Rodzicom rozdano wyselekcjonowane materiały poświęcone rozwiązywaniu 

trudności wychowawczych. 
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Olimpiada Języka Angielskiego 

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu organizuje Olimpiadę Języka Angielskiego. 

Jest to najbardziej prestiżowy konkurs językowy w naszej szkole o zasięgu 

ogólnopolskim. Celem zmagań konkursowych jest rozwijanie pasji  

i kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy przez 

uczniów szczególnie uzdolnionych językowo.  

Pomimo bardzo wysokiego poziomu wymagań, konkurs ten cieszy  

się niesłabnącym zainteresowaniem młodzieży. W dotychczasowej historii, 

największym sukcesem był świetny wynik uczennicy Moniki Szkaradek, 

uzyskany w II etapie zawodów okręgowych w Krakowie, zarówno w części pisemnej jak i ustnej, podczas 40. edycji 

Olimpiady Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/1016.  

 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX 

Co roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX. Ideą konkursu jest 

motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez udział w teście, do rozwiązania którego potrzeba 

odpowiedniej dla danej kategorii wiekowej wiedzy gramatycznej, słownikowej, kulturoznawczej oraz znajomości treści 

zadanej lektury. Konkurs ten pomyślany jest jako forma intelektualnej zabawy językowej.  
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Uczniowie mają okazję zaznajomić się z lekturami w języku angielskim i poznać 

klasykę literatury brytyjskiej i amerykańskiej. Konkurs adresowany jest do uczniów 

wszystkich typów szkół i odbywa się w 5 kategoriach wiekowych. Konkurs cieszy  

się dużym zainteresowaniem wśród uczniów z klas liceum oraz technikum naszej 

szkoły. Co roku około 30 uczniów bierze udział w tym konkursie.  

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs Językowy ENGLISH HIGH FLIER 

W 2012 roku uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Językowego English 

High Flier. Po zaciętych zmaganiach w etapie szkolnym i wojewódzkim, do finału 

awansował się uczeń Piotr Włodarz. 12 grudnia 2012 roku podczas XII edycji Konkursu 

English High Flier zorganizowanego w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 

„Łowimy Talenty” 2012/2013, zdobył Tytuł Laureata, zajmując pierwsze miejsce  

w województwie małopolskim, a drugie w kraju.  

W 2014 roku, w kolejnej edycji tego konkursu, bardzo dobry wynik wywalczyła 

uczennica naszej szkoły, Monika Szkaradek. 
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Konkurs tłumaczeniowy dla szkół ponadgimnazjalnych w Unii Europejskiej JUVENES TRANSLATORES 

Konkurs tłumaczeniowy to pomysł Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej w Brukseli. Ideą 

konkursu jest propagowanie nauki języków obcych i zapoznawanie młodzieży ze sztuką przekładu. Konkurs odbywa 

się co roku w listopadzie i jest skierowany do uczniów klas drugich szkół 

ponadgimnazjalnych z krajów Unii Europejskiej. Maksymalnie czterech uczniów  

z jednej szkoły może wziąć udział w konkursie. Na uwagę zasługuje fakt, że wśród 

tłumaczeń, które zdobyły uznanie oceniających, znalazła się praca uczennicy naszej 

szkoły – Moniki Szkaradek, która otrzymała wyróżnienie za przetłumaczoną przez 

siebie pracę. 

 

Master of Vocabulary 

Podczas Tygodnia Języków Obcych w Gastronomie odbywa się wiele 

lingwistycznych konkursów oraz wydarzeń. 

Jedną z propozycji, która również znalazła 

swoje miejsce w Tygodniu Językowym, jest 

Szkolny Multimedialny Konkurs Leksykalny 

dla uczniów liceum i technikum „Master of 

Vocabulary”. Aby uatrakcyjnić uczniom zadania translatorskie, zostały one 

przeniesione w przestrzeń wirtualną. Ze słówkami wpisanymi w różnych  
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kontekstach zdań zmagają się chętni uczniowie. Quiz jest możliwy do rozwiązania w Internecie, w określonym 

przedziale czasu. Uczniowie pracują przy osobnych stanowiskach komputerowych i wskazują właściwą odpowiedź  

w teście. Przy rozwiązywaniu testu liczy się nie tylko poprawność odpowiedzi ale także tempo ich udzielania. 

 

 

Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, „Mistrz Rodzajnika” 

Wśród ogromnej dostępności różnorodnych konkursów dotyczących języka angielskiego, który bezapelacyjnie króluje 

w grupie języków obcych, nasza szkoła daje uczniom możliwość wykazania 

się również w dziedzinie języka niemieckiego.  

Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych jest połączeniem wiedzy 

nie tylko z zakresu języka niemieckiego, ale również geografii krajów 

posługujących się językiem niemieckim, ich historią, zwyczajami  

i tradycjami.  

Tytuł „Mistrz Rodzajnika” jest nadawany uczniowi, który najlepiej poradził 

sobie w teście z zagadnieniem, które spędza sen z powiek wszystkim uczącym się języka niemieckiego – rodzajnikiem. 

Mimo, iż nie są to łatwe zmagania, co roku bierze w nich udział około 30 uczniów naszej szkoły. W ostatnich dwóch 

latach bezkonkurencyjnie „Mistrzem Rodzajnika” jest Karolina Janczura. W poprzednich dwóch edycjach tego konkursu 

zwycięstwo należało także do jednego ucznia – Arkadiusza Cempy. 
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Szkolny Etap Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Rosyjskiego, Konkurs Ortograficzny Języka Rosyjskiego, 

Międzyszkolny Konkurs Lingwistyczny „Duet” 

Pomimo dominacji języka angielskiego, zainteresowanie językiem rosyjskim w naszej szkole z roku na rok rośnie. 

Każdego roku w grudniu odbywa się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Rosyjskiego. Od 2008 roku nasza 

szkoła może pochwalić się sporymi osiągnięciami 

na szczeblu Okręgowym oraz Centralnym. W 2012 

roku Karolina Grabowa została Laureatką XLIII 

Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Rosyjskiego na 

szczeblu centralnym. W 2015 roku Filip 

Crulicovschi został finalistą XLVI Olimpiady Języka 

Rosyjskiego.  

Od roku szkolnego 2012/2013 na przełomie maja i czerwca odbywa się Konkurs Ortograficzny Języka Rosyjskiego. 

Konkurs składa się z dwóch części: dyktanda oraz zadań sprawdzających znajomość zasad ortografii języka rosyjskiego.  

Nasza szkoła każdego roku uczestniczy także w Międzyszkolnym Konkursie Lingwistycznym „Duet”, organizowanym 

przez Instytut Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu. W 2017 roku zwyciężyliśmy w klasyfikacji zbiorczej szkół. 
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Innowacja pedagogiczna – Tydzień Językowy „Warto być poliglotą” 

W lutym 2015 roku rozpoczęła się z inicjatywy nauczycielek języka angielskiego i języka rosyjskiego innowacja 

pedagogiczna – Tydzień Językowy „Warto być poliglotą”. Projekt ten trwał trzy lata, miał charakter metodyczny. Celem 

innowacji było uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, rozbudzenie 

zainteresowania uczniów rodzimymi 

dialektami i gwarami, wprowadzenie elementu 

rozrywki i zabawy do nauki języków obcych 

oraz zaprezentowanie niestandardowych 

umiejętności uczniów. W przeprowadzenie 

innowacji zaangażowani byli wszyscy 

nauczyciele języków obcych. 

Tydzień Językowy „Warto być poliglotą” realizowany był poprzez różnorodne działania, takie jak: wykłady, audycje 

radiowe, koncerty, multimedialne lekcje kulturowe, wystawy, prezentacje kulinarne, konkursy językowe, Konkurs 

Piosenki Obcojęzycznej, warsztaty, konkursy plastyczne.  

Wyjątkowym punktem tej imprezy stał się niezwykle ciekawy i barwny koncert 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Poświęcony był on gwarze oraz folklorowi 

naszego regionu i stał się okazją do zaprezentowania różnorodnych talentów 

młodzieży naszej szkoły oraz przyczynił się do promocji szkoły w lokalnym 

środowisku.  
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Festiwal Młodych Talentów 

W tradycję szkoły wpisał się wyjątkowy sposób witania wiosny, czyli Festiwal 

Młodych Talentów. W tym roku będziemy obchodzić 24 – tą edycję tego konkursu.  

Ma on na celu wyłonienie wybitnie uzdolnionych uczniów Zespołu Szkół nr 1  

im. KEN. Młodzież naszej szkoły bierze udział  

w przeglądzie i prezentuje swój talent 

indywidualnie lub w grupie, w jednej  

z następujących kategorii: taniec, śpiew, kabaret, zespół muzyczny. Festiwal cieszy 

się dużym zainteresowaniem – uczniowie mają okazję zaprezentować swoje 

talenty i umiejętności.  

 

 

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 

Uczniowie naszej szkoły są niezwykle rozśpiewani i, jeśli tylko 

mają ku temu okazję, biorą udział we wszystkich konkursach 

wokalnych, zajmując nierzadko najwyższe stopnie podium.  

By połączyć uczniowskie zamiłowanie do śpiewu z inną formą 

nauki języków obcych, został zapoczątkowany Konkurs Piosenki 

Obcojęzycznej. Jest to coroczny konkurs, który odbywa  
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się w naszej szkole w ramach Tygodnia Językowego. W trakcie konkursu uczniowie prezentują 

swoje umiejętności wokalno – lingwistyczne, wykonując utwory w języku angielskim, niemieckim, 

francuskim i rosyjskim. Uczniowie biorący udział w konkursie udowadniają, że śpiewanie  

w językach obcych to świetna zabawa. Zwycięzca bierze udział w Międzyszkolnym Festiwalu 

Piosenki Obcojęzycznej, organizowanym przez naszą szkołę. 

 

 

Międzyszkolny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej 

Nasza szkoła stworzyła warunki, w których nowosądecka młodzież – 

utalentowana muzycznie a jednocześnie chcąca rozwijać swoje pasje 

językowe, może zaprezentować się szerszej publiczności, zmierzyć  

z konkurencją i ocenić swoje realne możliwości. Taką przestrzeń daje 

stworzony przez nauczycieli języków obcych naszej szkoły 

„Międzyszkolny 

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej”. Impreza cieszy się dużym 

zainteresowaniem uczniów i charakteryzuje się, z roku na rok, 

coraz wyższym poziomem. Dla zwycięzców naszego szkolnego 

Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, etap międzyszkolny jest 

kolejnym poziomem zmagań.  
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eTwinning jako atrakcyjne i skuteczne nauczanie 

Z początkiem roku szkolnego 2016/2017 w naszej szkole został wdrożony 

międzynarodowy projekt online na platformie eTwinning: ‘You are the picture 

– Tu eres el cuadro’.  

Młodzież angażowała się chętnie w inną formę „zabawy”  

z językiem, będąc w interakcji z zagranicznymi 

rówieśnikami. Nasi uczniowie brali czynny udział  

w rozwiązywaniu ciekawych zadań, wykorzystując w tym celu znajomość języka angielskiego  

i wiedzę z zakresu literatury, malarstwa i sztuki. Używali nowoczesnych technologii informacyjno 

– komunikacyjnych, fotografowali się do arcydzieł malarstwa światowego i polskiego. W każdym 

miesiącu rozwiązywali kolejne zadania projektowe oraz 

wymieniali się doświadczeniami z obcokrajowcami. 

eTwinning to metoda wspierająca kształcenie umiejętności uczenia się, 

kompetencji społecznych, przedsiębiorczości oraz świadomości otaczającego 

nas świata. Dla współczesnego ucznia forma nauczania, w której 

wykorzystywany jest komputer, Internet, różnorodne oprogramowania, aparat, 

kamera, umożliwia pełną realizację projektów edukacyjnych z innymi szkołami.  

Projekt eTwinning: ‘You are the picture – Tu eres al cuadro’ realizowany w naszej szkole otrzymał Krajową Odznakę 

Jakości.   
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Projekt na platformie „ePals” 

„ePals” jest jedną z największych interaktywnych platform edukacyjnych liczącą ponad 9 milionów uczestników  

z całego świata. Poprzez platformę znajduje się klasę partnerską, współpracuje  

w projektach szkolnych, ćwiczy znajomość języków obcych oraz nawiązuje 

międzynarodowe przyjaźnie.  

W roku szkolnym 2016/2017 dołączyli do tego grona także i nasi uczniowie. Nawiązali 

oni kontakt z rówieśnikami z trzech zagranicznych szkół i rozpoczęli współpracę  

w ramach projektu: 

- z uczniami z Indii – realizacja reklamy społecznej ukazującej główne problemy 

naszych dwóch odmiennych społeczeństw w XXI wieku, 

- z uczniami z Bośni oraz Włoch – comiesięczna wymiana listów, których treści 

dotyczyły m.in. zainteresowań, sposobów spędzania czasu wolnego, zwyczajów 

bożonarodzeniowych, planów wakacyjnych oraz planów na przyszłość.  

Wzajemna korespondencja była wyśmienitą okazją do doskonalenia umiejętności 

językowych, ale także do poznania nowych interesujących ludzi, ich kultury i zwyczajów.  
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Współpraca z Instytutem Języków Obcych PWSZ 

W ramach współpracy z PWSZ organizowane były spotkania, podczas których uczniowie mieli okazję dowiedzieć się 

więcej na temat zawodu tłumacza i spróbować własnych sił w konkursie tłumaczeniowym.  

Podczas innego spotkania uczniowie poznali zalety programu wymiany międzynarodowej studentów Erasmus+  

oraz korzyści płynące z tej formy organizacji nauczania. Dzięki prezentacjom uczniowie byli zachęcani przez studentów  

do brania udziału w tego rodzaju przedsięwzięciach.  

 

Podróże kulinarne po Europie 

W naszej szkole od ponad dziesięciu lat prowadzona jest inicjatywa „Podróże 

kulinarne po Europie”. Jej celem jest przybliżenie zwyczajów kulinarnych krajów, 

których języki są nauczane w naszej szkole. Każda 

edycja cyklu nosi inny tytuł, np. „Słodka Europa”, 

„Boże Narodzenie w krajach Unii Europejskiej”. 

Pokazy gastronomiczno – językowe, organizowane 

przynajmniej raz w roku szkolnym, przygotowuje 

młodzież pod kierunkiem nauczycieli języków obcych.  

W inicjatywie chętnie uczestniczy młodzież, która ma tym samym okazję wykazać się 

swoimi umiejętnościami kulinarnymi. Tematem ostatniej edycji był: „Karnawał w krajach Europy”. Młodzież ubrana  

w karnawałowe stroje zaprezentowała wykonane przez siebie potrawy. Uczniowie opowiedzieli też o tradycjach  
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francuskich, niemieckich i angielskich związanych z tym okresem. Publiczność, 

złożona z nauczycieli i uczniów, miała okazję degustować przygotowane smakołyki, 

a pokaz jak zwykle cieszył się uznaniem. Inicjatywa ta pozwala łączyć naukę 

języków z poznawaniem kultury różnych krajów oraz sztuką gastronomiczną. 

 

 

 

 

Dzień francuski 

W ramach „Tygodnia języków obcych”, w październiku 

2016 roku, nauczycielki języka francuskiego 

zorganizowały „Dzień francuski”. Rozpoczął się on quizem 

wiedzy o Francji i małym „testem” z języka francuskiego. 

Kolejnym punktem dnia poświęconego Francji był pokaz 

mody francuskiej. Następnie uczniowie zmierzyli  

się z trudniejszym wyzwaniem – rywalizacją w konkursie translatorskim.  

Młodzież z klasy Technikum nr 1 zaprezentowała przygotowane przez siebie tradycyjne dania kuchni francuskiej.  

Ta część „Dnia francuskiego” przypadła do gustu całej społeczności szkolnej dzięki możliwości degustacji potraw.  
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Ojczyzna i „nasza mała ojczyzna” w konkursach historycznych 

Uczniowie klas humanistycznych V LO chętnie pogłębiają wiedzę historyczną i próbują 

swoich sił w różnorodnych konkursach. Nagrodami bywają nawet indeksy na wyższe 

uczelnie, ale przede wszystkim jest to okazja do rozwijania swoich pasji.  

I tak na przykład nasi uczniowie są laureatami konkursów: 

- ”Szlakiem Małopolskiej Solidarności”,  

- Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, 

- „Losy Polaków na Syberii – niepokonani o cudzie ocalenia”, 

- „Gen. bryg. pil. Stanisław Skalski – bohater niezłomny”, 

- „Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki w panteonie polskiej 

historii”.  

Uczniowie startują w różnych kategoriach, przedstawiając również prace plastyczne  

o charakterze historycznym. Przygotowanie do konkursu historycznego to nie tylko 

nauka dat i faktów. O wiele większą satysfakcję daje poszukiwanie starych dzienników, 

świadectw, akt czy wywiady z bohaterami tamtych wydarzeń. 
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Konkurs wojewódzki „Szlakami kurierów przez zielone granice” 

Konkurs został zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Nowym Sączu, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu i Instytut Pamięci Narodowej oddział w Krakowie.  

Był jednym z przedsięwzięć realizowanych w ramach Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej. 

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów mało znanym aspektem historii Polski, jakim jest działalność kurierów 

sądeckich. Konkurs był adresowany do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie szkół 

gimnazjalnych przygotowywali prezentacje multimedialne poświęcone życiu i działalności kurierów. Zadaniem 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych było natomiast napisanie eseju na temat przyczyn i konsekwencji działalności 

kurierów. 

 

Plenerowe lekcje historii z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej  

Co roku we wrześniu uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w sposób szczególny czczą 

pamięć obrońców Polski z września 1939 roku  

i oddają hołd ofiarom okupacji niemieckiej  

i radzieckiej z czasów II wojny światowej.  

Na placu obok szkoły, zwanym potocznie przez 

Sądeczan „Kocimi Plantami”, odbywają  

się plenerowe lekcje historii. 
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Uczniowie naszej szkoły w przygotowanych programach historyczno – muzycznych prowadzą zaproszonych gości oraz 

swoich nauczycieli i kolegów po ciemnych latach okupacji, przybliżając  

im najważniejsze, szczególnie dla Polaków 

wydarzenia, takie jak wojna obronna 1939 roku, 

powstanie Polskiego Państwa Podziemnego, 

deportacje w głąb ZSRR, zbrodnię katyńską, 

mordy na Wołyniu czy Powstanie Warszawskie. 

Narracja historyczna wzbogacona jest 

archiwalnymi nagraniami Polskiego Radia z września 1939 roku oraz planszami,  

na których umieszczono krótkie informacje historyczne i kopie zdjęć odnoszących 

się do czasów okupacji. 

Uczniowie namalowali również plakaty z cytatami wypowiedzi znanych osób, 

których przesłaniem była negacja wojny. Dodatkowym elementem wzbogacającym 

wiedzę historyczną była wystawa fotokopii materiałów pochodzących ze zbiorów 

Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, które dotyczyły okupacji na Sądecczyźnie. 
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Rocznica Powstania Warszawskiego 

Co rocznie uczniowie naszej szkoły odbywają niezwykłą podróż do powstańczej Warszawy. Z pomocą muzyki i poezji, 

w sposób pełen emocji przypominają tragiczne dni obrony Warszawy. Wszystkim obecnym udziela się nastrój pełen 

zadumy i refleksji nad losem bohaterów walczącej stolicy.  

Interpretacje wielu piosenek, m.in. słynnej „Dziewczyny z granatem” czy „Stare Miasto, mamy rozkaz ciebie strzec”  

w wykonaniu uczniów naszej szkoły sprawiają, że młodzi ludzie trwają zasłuchani mocno przeżywając minione 

wydarzenia. 

Jak powiedział św. Jan Paweł II „Warszawa padła, ale zwyciężyła” i my – nowe pokolenia żyjące w świecie 

konsumpcjonizmu mamy za zadanie pamiętać i pochylić głowy, oddając cześć bohaterom.  

 

Szkolny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej 

Jednym z elementów kształtujących świadomość narodową są pieśni patriotyczne. Powstawały w różnych okresach 

naszych dziejów i upamiętniały wielkie wydarzenia związane z obroną 

niepodległości i tradycją narodową. Pieśni 

patriotyczne są odzwierciedleniem ponad 

tysiącletniej historii naszej Ojczyzny, dlatego też 

tradycją w naszej szkole stał się Szkolny 

Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej.  

Jest on organizowany od 2007 roku  
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w połączeniu z akademią z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Największą popularnością cieszą się utwory 

pochodzące z okresu II wojny światowej oraz czasów współczesnych. Uczestnicy konkursu często opracowują własną 

aranżację dla znanych utworów, ale pojawiły się również utwory autorstwa naszych uczniów. 

Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej nie tylko pozwala lepiej poznać historią naszej Ojczyzny, ale także daje 

możliwości na zaprezentowanie swoich zdolności, umiejętności i pasji muzycznych i wokalnych. Uczniowie byli 

również autorami prezentacji multimedialnych, które przygotowywano, aby przybliżyć słuchaczom tło historyczne 

poszczególnych utworów oraz współtworzyli dekorację  

 

Z ekonomią „za pan brat” 

Uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego wykazują się dużym zaangażowaniem przy realizacji szeregu inicjatyw 

związanych z ekonomią i przedsiębiorczością. Ich działania wpisują  

się w Nowosądecki Programu Rozwoju Przedsiębiorczości i dotyczą „Promocji 

postaw przedsiębiorczych wśród uczniów i studentów” oraz udziału w „Konkursach  

o tematyce biznesowej”.  

Dużą popularnością wśród młodzieży cieszą się 

wykłady i spotkania z przedsiębiorcami, które  

są realizowane w projekcie „Włącz myślenie. 

Postaw na przedsiębiorczość”. Uczniowie biorą także udział w konkursach o tematyce 

ekonomicznej m.in. „Przedsiębiorczy na rynku finansowym”, „Szkolna Internetowa Gra  
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Giełdowa”, „Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości”, „Pomysł kluczem do sukcesu”.  

Uczniowie włączają się w działania w ramach „Sądeckiego Tygodnia Przedsiębiorczości”, podnosząc swoje umiejętności 

z wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych i obsługi programów 

komputerowych. W trakcie tego wydarzenia pięcioosobowy zespół z klasy 

matematyczno – informatycznej zdobył I miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Gier 

w League of Legends.  

Uczniowie sprawdzają swoją wiedzę poprzez rywalizację w Olimpiadach: Wiedzy 

Ekonomicznej, Przedsiębiorczości oraz Wiedzy o finansach – Banki w Akcji.  

Ponadto w Zespole Szkół nr 1 organizowane są 

spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych, zajęcia z doradcą zawodowym, 

rzecznikiem praw konsumenta, przedstawicielami urzędu skarbowego i zakładu 

ubezpieczeń społecznych oraz sądeckimi przedsiębiorcami. Zajęcia te są dla 

uczniów szansą zweryfikowania wiedzy teoretycznej z praktycznymi informacjami.  

Młodzież w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce realizuje projekty i angażuje 

się w różne akcje także o charakterze charytatywnym np.:  

- „Zostań Mikołajem” – to zbiórka i zakup prezentów mikołajkowych dla dzieci rekomendowanych przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej,  

- zakup prezentów dla dzieci z domu dziecka,  

- zakup słodyczy dla Stowarzyszenia Sursum Corda.  

Działania te są tylko potwierdzeniem jak wyjątkowi, pełni zaangażowania i wrażliwości są uczniowie naszej szkoły.  
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Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi 

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi działa w naszej szkole od 2001 roku. Akcja oddawania krwi w walentynki 

była pierwszą taką akcją organizowaną przez sądeckie szkoły, a obecnie jest 

akcją propagowaną w całej Małopolsce. W ciągu ostatnich pięciu lat oddaliśmy 

45l krwi. Od momentu powstania członkami Szkolnego Klubu HDK było ponad 

trzystu uczniów i dwóch nauczycieli naszej szkoły. Pomysły inicjowane przez 

szkolne koło PCK w tamtym okresie przetrwały i stały się akcjami cyklicznymi. 

Najważniejsze z nich to „Akcja Pluszak” – zbieranie na terenie szkoły maskotek 

dla dzieci z oddziału pediatrii sądeckiego szpitala i udział w zbiórce pieniędzy  

w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 

 

Siła, zręczność, bezpieczeństwo 

Uczniowie zainteresowani strzelnicą mają możliwość realizowania się w Szkolnym 

Klubie Strzeleckim „Pocisk”. Członkami klubu są uczniowie zainteresowani 

sportami obronnymi i strzelectwem. Ich pasja przyczyniła się do zdobycia licznych 

nagród na zawodach organizowanych przez Zarząd Rejonowy LOK w Nowym 

Sączu. Reprezentacja naszej szkoły dwukrotnie zakwalifikowała się do zawodów 

wojewódzkich „Srebrne Muszkiety”.  
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Corocznie nasi uczniowie biorą udział w rejonowych zawodach u udzielaniu pierwszej pomocy organizowanych przez 

Zarząd Rejonowy PCK w Nowym Sączu. Podobne zawody dla uczniów klas pierwszych organizowane są w naszej 

szkole. Celem działania jest propagowanie umiejętności i wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

Propozycją dla młodzieży, której celem jest wzmacnianie poczucie patriotyzmu, zainteresowanie sprawami 

bezpieczeństwa i obroną narodową, są zawody 

„Pomyśl o bezpieczeństwie”. Ich organizatorem 

jest Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw 

Obronnych Miasta Nowego Sącza pod 

patronatem Prezydenta Miasta. Zawody  

są wieloetapowe, wymagają czasu i dużego 

zaangażowania od uczestników, mimo to  

na przestrzeni lat nasi uczniowie zdobyli w konkursie liczne wyróżnienia.  
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1. Wycieczka do Ośrodka Edukacji Leśnej w Roztoce Ryterskiej oraz zajęcia 

terenowe z oznaczania rodzimych gatunków drzew i krzewów iglastych i liściastych. 

2. Warsztaty szkolne „Typy ekologiczne roślin naczyniowych”. 

3. Zajęcia terenowe „Identyfikacja ptaków w terenie” odbyły się na terenie 

Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Łopacie Polskiej koło Żegiestowa. 

Obserwacje ornitologiczne poprowadził pan Tomasz Baziak – nauczyciel  

i twórca ścieżki ornitologicznej w Łopacie Polskiej. 

4. Wycieczka na Jurę Krakowsko – Częstochowską. 

5. Warsztaty „Skały i minerały” odbyły się na Uniwersytecie Pedagogicznym  

w Krakowie oraz na terenie krakowskiego Rynku Głównego. 

6. Zajęcia terenowe „Beskid Sądecki” odbyły się na terenie miasta Nowego Sącza oraz w Sądeckim Parku 

Etnograficznym. 
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W ramach popularyzacji matematyki uczniowie naszej szkoły co roku biorą udział w różnych konkursach: Kangur 

Matematyczny, Olimpiada Wiedzy Archimedes, Plus Matematyka, międzyszkolnym konkursie „Pangea”, konkursach 

organizowanym przez PWSZ (np. „Sztuka ludowa a matematyka”).  

Przygoda z matematyką jest okazją do wspólnej intelektualnej zabawy, która zapoczątkował w naszej szkole  

dr Tadeusz Rams.  

Matematyka to trudny przedmiot, aby przełamywać opory, rozwijać i zachęcać do lepszego poznania „królowej nauk”  

w 2015 roku w naszej szkole zorganizowano spotkanie z przedstawicielem OKE w Krakowie, panem Piotrem 

Ludwikowskim. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego powiatu. W następnych latach 

nauczyciele matematyki organizowali wyjazdy na Krakowski Salon Maturzystów, w czasie którego uczniowie 

uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez ekspertów OKE. 
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Olimpiady 

Młodzież Technikum nr 1 co roku bierze udział w olimpiadach przedmiotowych. Dużą 

popularnością cieszy się ogólnopolska Olimpiada Wiedzy O Żywieniu i Żywności,  

w której uczniowie naszej szkoły zdobywali wysokie miejsca: 

 Jolanta Ciągło zajęła 12. miejsce wśród laureatów w 2012 roku, 

 Iwona Migacz i Anna Nowogórska zdobyły tytuły finalistek w 2013 roku, 

 Iwona Nowogórska – finalistka w 2015 roku. 

Uczniowie klas III i IV Technikum Hotelarskiego brali udział w konkursie „Mistrz 

Gościnności Concierge”. Monika Cielecka reprezentowała naszą szkołę w etapie 

ogólnopolskim organizowanym przez Małopolską Szkołę Gościnności w Myślenicach 

w 2016 roku. Zdobyła tam wyróżnienie. 

 

Konkursy 

Nasi uczniowie brali również udział w licznych konkursach tematycznych, do których przygotowują ich nauczyciele 

przedmiotów zawodowych. Duże sukcesy odnosili reprezentanci naszej szkoły w Międzynarodowym Konkursie 

GASTRO TOP SLOVAKIA w Namestovie na Słowacji. Kamila Plata w konkurencji kelner wywalczyła złoty medal  

za tranżerowanie owoców i razem z koleżanką Natalią Olesiak zajęły I miejsce za przygotowanie okolicznościowego  
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stołu „Wspomnienia gondolą płynące” w 2012 roku. W tym konkursie najlepszym barmanem  

w konkurencji Flair Bar Academy – Working Flair, Free Style okazał się Krzysztof Bajerski, który 

uzyskał I miejsce oraz zdobył „złoto” za wspaniałe soft 

i short drinki. Natomiast w konkurencji cukiernik Barbara 

Ledniowska otrzymała srebrny medal za deser „Rozkosz  

z czekoladową nutką” i „Bankietowe ciasteczka”. W 2017 

roku Kamil Biedrawa reprezentował szkołę w konkurencji 

barman, a Karol Dara i Dawid Rozmus w konkurencji kucharz. Za swoje prace 

otrzymali wyróżnienia. Kelnerzy Olaf Kowal i Jacek Sromek również otrzymali 

wyróżnienie za nakrycie stołu i zakąskę. Ich wyniki zapewniły zdobycie III miejsca dla naszej szkoły w klasyfikacji 

ogólnej. 

Innym cieszącym się popularnością konkursem jest „Młody Barista” odbywający się 

również w słowackim Namestovie. Nasz reprezentant 

Przemysław Ogorzały otrzymał dyplom za „Najlepszego 

Zagranicznego Baristę” w 2013 roku. Rok później 

ponownie Przemysław Ogorzały oraz Mikołaj 

Maślanka, otrzymali dyplomy – Przemek za „Najlepsze 

cappuccino”, a Mikołaj za „Najlepszy niealkoholowy 

napój kawowy”. 
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Joanna Bajerska uzyskała II miejsce – kategoria Soft Drink – oraz wyróżnienie za najlepszą technikę pracy i dekorację  

w XVI Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych i XI Małopolskim Konkursie Młodego Barmana w Krakowie  

w 2015 roku. Natomiast podczas XVII edycji Małopolskiego Konkursu Szkół Gastronomicznych w 2016 roku, Robert 

Piasecki zdobył I miejsce w kategorii SoftFancy Drink.Nasz reprezentant Grzegorz Matras w konkurencji „Carving” 

zdobył I miejsce w finale II edycji konkursu „Mam zawód. Mam fantazję” w październiku 2012 roku w Krakowie.  

W 2013 roku nasi reprezentanci wzięli udział w III edycji konkursu „Mam zawód. Mam fantazję”. Ponownie Grzegorz 

Matras oraz Konrad Oracz, jako drużyna, uzyskali I miejsce w konkurencji „Carving”. 

 

Szkolne Konkursy Gastronomiczne 

Co dwa lata w naszej szkole odbywają się kolejne edycje konkursu 

gastronomicznego organizowanego przez Zespół Szkół nr 1 pod nazwą „Sądecki 

Konkurs Szkół Gastronomicznych – „… na europejskim stole”.  

W tym roku planowana jest dziesiąta, 

jubileuszowa edycja konkursu. Natomiast w 

2016 roku po raz pierwszy miał miejsce 

Wewnątrzszkolny Konkurs Gastronomiczny Master Chef pod nazwą: „Truskawka 

na sądeckim stole”, w którym brali udział uczniowie z klas technikum i zasadniczej 

szkoły zawodowej, a w jury zasiadali współpracujący ze szkołą pracodawcy 

zakładów gastronomicznych. 
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Wycieczki, akcje, projekty unijne 

Uczniowie technikum gastronomicznego i hotelarskiego biorą udział w wielu akcjach o zasięgu ogólnopolskim. 

Przykładem może być konkurs „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”. Konkurs organizowany jest przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz kuratoriami oświaty, w ramach 

rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Oprócz zajęć szkolnych, konkursów i olimpiad, uczniowie technikum mają możliwość 

poszerzać swoje horyzonty podczas licznych wycieczek zawodowych. Przynajmniej 

raz do roku nauczyciele technikum hotelarskiego organizują dla wszystkich chętnych 

wyjazd zagraniczny połączony ze zwiedzaniem, udziałem w targach turystycznych  

i branżowych. W 2016 roku uczniowie naszej szkoły odwiedzili Wiedeń, a w 2017 

roku Lwów. W ramach poszerzania wiedzy zawodowej realizowana jest innowacja 

przedmiotowa w zawodzie kelner: „Sommelier – znawca win”. 

Podczas kolejnych edycji programu „Modernizacja kształcenia zawodowego  

w Małopolsce” odbyły się liczne szkolenia i kursy np. barista, barman, obsługa kas 

fiskalnych, carving oraz staże zawodowe dla uczniów technikum gastronomicznego  

i hotelarskiego. Uczestnicy tych kursów nabyli nowe umiejętności i otrzymali stosowne 

certyfikaty. 
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Corocznie nauczyciele przedmiotów zawodowych wraz ze swoimi uczniami organizują kiermasz wyrobów 

świątecznych – bożonarodzeniowy i wielkanocny – oraz kolejne edycje konkursu stroików świątecznych pod hasłem 

„Dekoracje na Boże Narodzenie” oraz festiwal kolęd i pastorałek. 

 

Warsztaty Szkolne 

Warsztaty szkolne prowadzą działalność w ramach praktycznego kształcenia zawodowego. Działalność ta opiera się  

na przygotowaniu potraw przez młodzież pod kierunkiem doświadczonych 

nauczycieli i pracowników warsztatów szkolnych. Wszystkie potrawy 

przygotowywane są w tym samym dniu z surowców naturalnych. Nie korzystamy  

z półproduktów i gotowych wyrobów przetworzonych przemysłowo. Warsztaty 

prowadzą codzienną sprzedaż obiadów w stołówkach:  

- Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 20 ul. Nadbrzeżna 77 (od 2015 roku), 

- Stołówka w Oddziale ZUS ul. Sienkiewicza 77, 

- Stołówka przy ul. Królowej Jadwigi 29. 

 

Od 1 września 2016 roku funkcjonuje w Zespole Szkół 

nr 1 ul. Jagiellońska 84 bufet szkolny oferujący 

różnorodny asortyment potraw zimnych, gorących 

oraz świeżych owoców i soków produkowanych przez warsztaty szkolne. 
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Oprócz codziennej działalności stołówkowej, oferujemy wyroby garmażeryjne na zamówienie. Goście mogą wybierać  

z bardzo szerokiej oferty zakąsek zimnych i gorących w przystępnych cenach. 

 

Wśród mieszkańców naszego miasta ogromnym powodzeniem cieszą się wyroby 

cukiernicze wykonywane w pracowni cukierniczej warsztatów szkolnych. Oferujemy 

całą gamę tortów, ciast, ciastek, i ciasteczek. Warto wspomnieć, że w naszych wyrobach 

nie stosujemy konserwantów. Nasze ciasta smakują jak domowe i to jest ich największy 

atut. 

 

Na zamówienie różnych firm i instytucji 

organizujemy przyjęcia zasiadane i w formie 

bankietów angielskich (stojących). Proponujemy 

zakąski zimne i gorące, oraz całą gamę wyrobów 

ciastkarskich.  
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Spotkania Opłatkowe 
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Szkolny Klub Wolontariatu “Silni Sercem” 

Wolontariat w szkole działa od kilkunastu lat. Szkolny Klub Wolontariatu,  

od października 2016 roku, ma swoją nazwę, logo oraz motto. Nazwa –”Silni sercem” 

oraz logo zostało zaproponowane przez Joannę Dutkę z klasy III Technikum. Z kolei 

mottem naszej działalności stały się słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego: 

„Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym”. 

W ostatnich latach działalność naszego wolontariatu skupiała się wokół takich akcji 

charytatywnych, jak:  

- „Wylosuj Anioła” – zostań aniołem dla dziecka z oddziału onkologicznego, 

- akcja charytatywna „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” oraz „Akcja Pluszak”, 

- akcja czytania książek przedszkolakom, 

- akcja charytatywna „SERCE – SERCU”, 

- sprzedaż świątecznych kartek dobroczynnych Stowarzyszenia Sursum Corda, 

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

- akcja charytatywna na rzecz schroniska dla psów w Wielogłowach, 

- bal karnawałowy połączony z akcją charytatywną, 

- „Wyślij pączka do Afryki”, 

- Żonkilowe „Pola Nadziei”,  

- kiermasz wyrobów świątecznych,  

- zbiórka nakrętek, 

- koleżeńska pomoc w nauce.  
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Ilustrowany Przegląd Gastronomiczny 

Osiemnastą rocznicę powstania obchodzi, ukazująca się od 1999 roku, gazetka 

„Ilustrowany Przegląd Gastronomiczny”. W ostatnich pięciu latach wydaliśmy 

dziewięć numerów. Nad wydawaniem gazetki czuwały trzy zespoły 

redakcyjne. W 2012 roku redaktorem naczelnym była Dominika Kulig. Kolejny 

zespół tworzyli w większości uczniowie technikum z Anną Pasiut – 

redaktorem naczelnym. Teksty dotyczyły tematyki zawodowej. Dziennikarze 

drążyli tematy związane z warsztatami szkolnymi i praktykami zawodowymi. Od dwóch lat redaktorką naczelną jest 

Aleksandra Turska z klasy 3i – niezwykle odpowiedzialna, pracowita i terminowa.  

W ostatnim roku szkolnym ukazały się cztery wydania gazetki. Karykatury rysuje Dominika Antkowicz, a stale 

współpracują Dorota Jawor, Beata Sajdak, Dominika Tobiasz, Agnieszka 

Serkowska, Lidia Zaryczny. Był też i rodzynek – Wojciech Wnęk.  

Przed nami jubileusz pięćdziesiątego wydania. Przewidujemy wspomnieniowe 

artykuły byłych dziennikarzy i jakąś małą uroczystość w szkole. Zapraszamy 

do czytania i współpracy. 
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Piątkowe Towarzystwo Operowe 

Piątkowe Towarzystwo Operowe to nowa inicjatywa  

w Zespole Szkół nr 1, zmierzająca do popularyzacji wśród 

młodzieży sztuki operowej. Opera, sięgająca korzeniami 

baroku, wydaje się być całkowicie zapomniana i dla 

dzisiejszej, zapatrzonej w media elektroniczne, 

młodzieży całkowicie nieznana. Towarzystwo Operowe 

stara się przywrócić zainteresowanie tą najszlachetniejszą ze sztuk poprzez rzeczywisty,  

a nie wirtualny, kontakt. Ideą przewodnią Piątkowego Towarzystwa Operowego  

jest zorganizowanie przynajmniej jednego wyjazdu do opery w ciągu roku szkolnego. 

Wyjazdy ograniczają się tylko i wyłącznie do spektaklu operowego, by uczniowie doświadczyli prawdziwego 

obcowania ze sztuką.  

12 marca 2017 roku miał miejsce wyjazd Towarzystwa do Opery Śląskiej w Bytomiu na spektakl „Straszny Dwór”  

S. Moniuszki, natomiast 8 październiku 2017 roku członkowie Towarzystwa zgłębiali piękno opery „Aida” G. Verdiego.  

 

Szkolne Koło PTTK „Na szlaku” 

Koło PTTK „Na szlaku” zostało założone w 2002 roku. W ostatnich latach wracamy do tradycji organizowania trzech 

wypraw w roku szkolnym. Najbardziej cieszy przywrócenie do harmonogramu rajdu zimowego i rajdu „do upadłego”.  
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Wycieczki te przyciągają najwięcej chętnych. I tak, po okresie zimowego zdobywania Makowicy (bardziej  

dla podtrzymania tradycji), ruszyliśmy dalej i wyżej, a VI zimowy rajd odbył się trasą z Jazowska przez Przehybę  

do Rytra.  

 

Najbardziej zaś cieszy powrót do tradycji organizowania rajdu „Do upadłego”. Po długim okresie posuchy, udało się  

w 2013 i 2017 roku zorganizować dwie wyprawy kultową już trasą z Krościenka na Turbacz i do Rabki. Trasa liczy 

sobie pięćdziesiąt kilometrów, z czego pierwszego dnia idzie się 11 godzin. Właśnie 

to przyciąga najaktywniejszych turystów, ale na pewno nie takich, którzy chcą 

„urwać się z lekcji”. Do pełni szczęścia brakuje tylko możliwości organizowania 

nocnego rajdu „Po ćmoku”. Jeden jedyny 

odbył się w 2009 roku na Halę Łabowską. 

Obecnie Koło zrzesza 25 członków, cztery 

osoby spoza naszej szkoły, a w całej 

piętnastoletniej historii udało się zarazić turystyką i krajoznawstwem 174 

osoby. Promujemy zdobywanie Górskiej Odznaki Turystycznej. Zdobyliśmy 

łącznie 62 odznaki, z czego 7 srebrnych i 1 złotą. Tak dla orientacji: na srebrną 

odznakę trzeba przejść górami około pięćset kilometrów, a na złotą tysiąc. Zainteresowanie zdobywaniem GOT  

jest duże i aktualnie kilkanaście osób systematycznie zbiera punkty na kolejny stopień odznaki.  
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Towarzystwo Szachowe „Pionek” 

Szkoła to nie tylko nauka przedmiotów wiodących, a uczeń nie jest robotem, żeby od rana  

do nocy przyswajał wiedzę. Dlatego w każdej szkole powinno znaleźć się miejsce na twórczą 

rozrywkę, która byłaby też jednocześnie nauką. Takie kryteria spełnia królewska gra – szachy. 

A że Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznaje szachy za dyscyplinę sportu, wszyscy 

uczniowie unikający lekcji wychowania fizycznego mogą śmiało kształcić się w tej królewskiej 

dyscyplinie sportu. By uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. KEN również mieli możliwość 

twórczego odpoczynku przy szachach, kilkanaście lat 

temu powstało Towarzystwo Szachowe „Pionek”, 

popularnie nazywane „kółkiem szachowym”. Jak na 

prawdziwe Towarzystwo przystało „Pionek” ma skrystalizowaną strukturę 

kierowniczą, z prezesem na czele. Koło, na przestrzeni lat, działało z 

przerwami, ale w ostatnich dwóch latach przeżywa rozkwit. W celu 

doskonalenia i sprawdzenia swoich umiejętności w grze szachowej, 

Towarzystwo kilkukrotnie w swojej karierze organizowało turnieje szachowe. Ostatni miał miejsce w 2016 roku.  

 

 



W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. KEN W NOWYM SĄCZU WCHODZĄ 
 
V Liceum Ogólnokształcące: 

 Klasa dziennikarska  
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, geografia 

 Klasa prawna  
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 

 Klasa politechniczna 
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, informatyka 

 Klasa medyczna 
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia 

 Klasa przyrodnicza 
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, geografia, język angielski 

 
Technikum nr 1: 

 technik żywienia i usług gastronomicznych 
 technik technologii żywności; specjalność: cukiernik  
 technik hotelarstwa 
 technik kelner 

 
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1: 

 kucharz 
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SPONSORZY OBCHODÓW 65-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 
 

    
Prezydent Miasta 

Nowego Sącza 
KONSPOL sp. z o. o.  

ul. Grottgera 40 
33-300 Nowy Sącz 

Ibis Styles  
ul. Brygady 2 

33-300 Nowy Sącz 
 

Z.P.H.U. GARDBIS 
Marian Wiśniowski 

Ubiad 45 
33-311 Wielogłowy 

    
Meble BUGAJSKI 

ul. Tarnowska 164 B 
33-300 Nowy Sącz 

Restauracja PANORAMA 
ul. Romanowskiego 6 

33-300 Nowy Sącz 

Firma Gastronomiczna „RAJ” 
Andrzej Stawiarski 

Gołkowice Dolne 95 a 
33-388 Gołkowice Dolne 

Dom weselny „Zacisze” 
Gołkowice Górne 225 

33-388 Gołkowice Dolne 

    
Zakłady Mięsne ”LEŚNIAK” 

ul. Axentowicza 20 a, 
33-300 Nowy Sącz 

Willa POPRAD 
Rytro 306 

33-343 Rytro 

SAMAR sp. z o. o. 
Anna Rabiańska 

ul. Tarnowska 113 
33-300 Nowy Sącz 

Prezes OSM w Nowym Sączu 
ul. Flisaków 1 

33-300 Nowy Sącz 

 

 
Hurtownia Przetworów 
Owocowo-Warzywnych 

ROAND sp. j. 
A. Pieniążek  R. Pieniążek 
ul. Bronisława Czecha 12 a 

33-300 Nowy Sącz 

 
Studio Dekoracji i Florystyki 

Ann' Decore 
Anna Kotlarz-Król 

ul. Barska 30 
33-300 Nowy Sącz 

 
F.P.H.U. DEGUSTO 
Leszek Kierczak 
ul. Zdrojowa 14 

33-300 Nowy Sącz Sklep Jubilerski SEZAM 
Bogdan Buczek 

Rynek 10 
33-340 Stary Sącz 

 
Zakład Remontowo - Budowlany 

Jakub Klimczak 
Homrzyska 29 

33-335 Nawojowa 

 
P.H.U.P.  BLIT 

Tadeusz Blicharz 
ul. Dojazdowa 3 

33-300 Nowy Sącz 

 
Ferma drobiu  MARTIN 

Beata i Marek Smaga 
33-386 Podrzecze 91 

 
GIEWONT Henryk Górka 

 ul. Lwowska 249 
33-300 Nowy Sącz 

 


