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Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie 

70 rocznica śmierci Patrona Szkoły
ks. Stanisława Szpetnara  



W tym dniu pamiętamy o kolejnych rocznicach:
42 ROCZNICY POROZUMIE� SIERPNIOWYCH - WIELKIEGO ZRYWU
NIEPODLEGŁO�CIOWEGO „SOLIDARNO�CI” 83 ROCZNICY AGRESJI NIEMIECKIEJ      
 I SOWIECKIEJ NA POLSKĘ
1 wrze�nia 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o �wicie na
całej niemal długo�ci granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą
kampanię II wojny �wiatowej. Osamotnione w walce Wojsko Polskie nie mogło skutecznie
przeciwstawi� się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji dokonanej 17 wrze�nia.
Konsekwencją tej sytuacji stał się IV rozbi�r Polski dokonany przez Hitlera i Stalina.
Hitler powiedział:
"Bąd�cie bez lito�ci, bąd�cie brutalni. Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym
zadaniem. Celem musi by� nie dotarcie do jakiej� oznaczonej linii, lecz zniszczenie żywej
siły. Nawet gdyby wojna miała wybuchną� na Zachodzie, zniszczenie Polski musi by�
pierwszym naszym zadaniem. Decyzja musi by� natychmiastowa ze względu na porę roku.
Podam dla cel�w propagandowych jaką� przyczynę wybuchu wojny. Mniejsza z tym, czy
będzie ona wiarygodna, czy nie. Zwycięzcy nikt nie pyta, czy powiedział prawdę, czy też
nie. W sprawach związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem wojny nie decyduje prawo,
lecz zwycięstwo. Bąd�cie bez lito�ci, bąd�cie brutalni.” - słowa te padły na naradzie
dow�dc�w w przededniu podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska niemieckie
rozpoczęły działania zbrojne 1 wrze�nia 1939 r. o godzinie 4.35 od zbombardowania
Wielunia. Atak ten nastąpił na kilka minut przed salwami pancernika „Schleswig-
Holstein” oddanymi w kierunku Westerplatte. I tak rozpoczęła się II wojna �wiatowa.
Kilka dni p��niej - 17 wrze�nia - doszło do sowieckiej agresji na Polskę.

1 wrze�nia 2022 roku w naszej szkole miała miejsce
uroczysta akademia rozpoczynająca nowy rok szkolny.
Uroczystej inauguracji dokonał dyrektor szkoły Pan
Bogdan Skotnicki. Przywitał zebranych i życzył
wszystkim spokoju i wytrwało�ci w nowym roku
szkolnym. Szczeg�lne słowa powitania skierował do
uczni�w klas pierwszych, tym uczni�w z Ukrainy,
kt�rzy rozpoczynają naukę w naszej szkole.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2022/2023
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Młodzież naszej szkoły zaprezentowała montaż słowno – muzyczny po�więcony temu
wydarzeniu. W programie wzięły udział: Małgorzata Wierdak, Aleksandra Długosz, Oliwia
Zajdel, Dagmara Nawrocka, Kinga Zajdel, Karolina Fiede�. Sztandar szkoły reprezentowali:
Jakub Żurawicz, Daria Buczek, Klaudia Cach.

Opracowała:  Monika Delikat, Małgorzata Mercik

http://zsp2krosno.pl/index.php/41-archiwum/1976-rozpocz%C4%99cie-roku-szkolnego-2021-2022


Pierwsze miejsce w plebiscycie
Mistrzowie Smaku 2022              
w kategorii  kelner Roku            
 w Kro�nie i powiecie
kro�nie�skim.

Drugie miejsce w wojew�dztwie
podkarpackim.

To dla Daniela bardzo ważna nagroda, bo o wyborze zdecydowali�cie Wy.
Danielowi gorąco gratulujemy i życzymy dalszych sukces�w zawodowych - w ko�cu
tytuł zobowiązuje.

Wakacje za nami. Pozostały wspomnienia uwiecznione w obiektywie.
Celem wojew�dzkiego konkursu było przesłanie przez młodzież zdję� z
wakacji. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Napłynęło
kilkadziesiąt prac od młodocianych pracownik�w.
 
     Laureatem I miejsca w wojew�dztwie podkarpackim została: 
          Aleksandra Żychowska z II kl. W 

 
   Wyr�żnienie otrzymała Wiktoria Motyczka z I kl. F

 
UPIĘCIA OKOLICZNO�CIOWE

 
UCZE� NASZEJ SZKOŁY 

KELNEREM ROKU!

W dniu 7 wrze�nia w Podkarpackim Urzędzie
Wojew�dzkim odbyło się uroczyste podsumowanie
plebiscytu Nowin MISTRZOWIE SMAKU 2022, na
kt�rym nasz ucze� klasy 4 TŻ Daniel Jastrząb otrzymał
z rąk Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego
nagrodę w kategorii Kelner Roku.
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KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„LATO WSZĘDZIE”
 

Mogą by� proste albo kręcone,
Mogą by� kr�tkie albo w warkocz zaplecione.

Je�li chcesz sw�j wygląd zmieni�,
Obcią� włosy, czy utleni�, może zgoli� je do zera, to i��

musisz do... fryzjera!!
 

W naszych pracowniach fryzjerskich dużo się dzieje... .    W
dniu dzisiejszym uczennice klasy 2TF, pod fachowym
okiem pani A. Nowoty�skiej i pani W. Zięby, wykonywały
upięcia okoliczno�ciowe.

https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2275-upi%C4%99cia-okoliczno%C5%9Bciowe
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2273-ucze%C5%84-naszej-szko%C5%82y-kelnerem-roku
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2273-ucze%C5%84-naszej-szko%C5%82y-kelnerem-roku
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2273-ucze%C5%84-naszej-szko%C5%82y-kelnerem-roku


KANAPKO TY MOJA !
 
 W ramach pracowni gastronomicznej

uczniowie klasy I c/k (kucharze) wykonywali
pokazowe kanapki . Celem �wicze� było
wykonanie przekąski �niadaniowej zgodnie 
 z zasadami zdrowego odżywiania.
Początkujący kucharze bardzo dobrze
wywiązali się z powierzonego im zadania.
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NARODOWE CZYTANIE 
W BIBLOTECE PUBLICZNEJ

 

Na zaproszenie Kro�nie�skiej Biblioteki Publicznej dwie panie z naszej szkoły pani
Klaudia Valalik i Nelia Kaluhina wzięły udział już w 12 Edycji Narodowego Czytania.
Pani Klaudia Valalik zaprezentowała utw�r Adama Mickiewicza "Do przyjaci�ł"
wchodzący w skład tomu BALLADY I ROMANSE

 
POLSKIE ZIOŁA W MEDYCYNIE 

I TRADYCJI KULTUROWEJ
 

W dniu 15 wrze�nia uczniowie klasy 3 TA/TŻ (grupa technik
żywienia i usług gastronomicznych) uczestniczyli            
 w VIII konferencji z cyklu „Ro�liny zielarskie, kosmetyki
naturalne i żywno�� funkcjonalna” Polskie zioła w medycynie   
 i tradycji kulturowej.
Wysłuchali�my trzech bardzo interesujących wykład�w:
„Radioprotekcyjne wła�ciwo�ci surowc�w zielarskich”,
„Wybrane surowce zielarskie pozyskiwanie z ro�lin z rodziny
Lamiaceae”, „Probiotykoterapia - nowa moda czy
konieczno��?”.

Dzięki tym wykładom zdobyli�my wiele cennych informacji na temat naszego zdrowia      
 i sposob� dbania o nie, wykorzystując m.in. zioła. Na koniec spotkania mieli�my
możliwo�� dostania odpowiedzi od specjalist�w na nasze pytania. Dziękujemy Karpackiej
Pa�stwowej Uczelni w Kro�nie za możliwo�� uczestniczenia w tej konferencji. Wyj�cie na
konferencję odbyło się w ramach lekcji przedmiotowej PTZiU.



WYCIECZKA MATURZYST�W
 

5 

KONKURS OHP „SPORT I JA”
 

Ten konkurs został zorganizowany przez Podkarpacką
Wojew�dzką Komendę OHP a jego celem było umożliwieni  
 młodzieży zaprezentowania swoich umiejętno�ci i
fascynacji sportowych. Zadaniem uczestnik�w konkursu
było nadesłanie prezentacji w formie video bąd� fotografii.
Młodocianych pracownik�w reprezentowali: Krystian
Kłosowicz, Jakub Wieszczak
I miejsce w wojew�dztwie podkarpackim zajął Jakub
Wieszczak z II klasy W.

Od wrze�nia 2022 r. rozpoczęło się pielgrzymowanie maturzyst�w na Jasną G�rę, kt�rzy
przybywają tutaj z r�żnych stron Polski. Modlitwa maturzyst�w przed Cudownym
Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej stała się już "�więtą polską tradycją".
W dniu 22/23 IX 2022 r. r�wnież uczniowie klas czwartych TA/TŻ i TF naszej szkoły wraz
z wychowawcami p. Alicją Kus i p. Hubertem Wilkiem oraz kierownikiem wycieczki      
 p. Małgorzatą Mercik wzięli udział w pielgrzymce do Częstochowy i Łagiewnik.          
 Na Jasnej G�rze uczestniczyli�my w odsłonięciu Cudownego Obrazu Matki Boskiej oraz
Mszy �w., powierzając swoje przygotowanie do egzamin�w maturalnych, prosząc           
 o mądro�� na czas ich zdawania oraz podejmowania wła�ciwych decyzji życiowych.
Po Mszy �w. odprawili�my na Wałach Jasnog�rskich Drogę Krzyżową. Był r�wnież, czas
na zwiedzanie zabytk�w wchodzących w skład kompleksu Klasztoru OO. Paulin�w:
Skarbiec Jasnog�rski, Muzeum 600-leca, Izba Pamięci Narodu Polskiego, Sala Rycerska,
Wieża Jasnog�rska, pomniki O. Augustyna Kordeckiego, Jana Pawła II, kard. Stefana
Wyszy�skiego. Następnie udali�my się do Łagiewnik - miejsca, w kt�rym ponad pię� lat
mieszkała �w. Faustyna Kowalska i gdzie znajdują się Jej relikwie. Bazylikę Miłosierdzia
Bożego nawiedził w 2002 r. papież Jan Paweł II. W tej �wiątyni zawierzył Polskę i cały
�wiat Miłosierdziu Bożemu. Z kolei w 2006 r. przybył do Łagiewnik papież Benedykt XVI
a 2016 r. papież Franciszek. Mieli�my także okazję zobaczy� panoramę Krakowa z wieży
widokowej, oraz Centrum Jana Pawła II znajdujące się nieopodal Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego.



17 wrze�nia przypada 83. rocznica agresji sowieckiej na Polskę. Tego dnia obchodzony jest
r�wnież Dzie� Sybiraka. 1 IX 1939 r. Niemcy a 17 IX 1939 r. Sowieci dokonały agresji na
Polskę, rozpoczynając drugą wojnę �wiatową. Agresja była konsekwencją zawartego         
 23 sierpnia 1939 r. paktu Ribbentrop – Mołotow. 
17 wrze�nia - w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej     
 w 2013 roku ustanowił 17 wrze�nia Dniem Sybiraka dla upamiętnienia wszystkich Polak�w
zesłanych na Syberię.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej upamiętnia tych, kt�rzy tam zginęli, tych, kt�rym udało się
powr�ci� do Ojczyzny, tych, kt�rzy osiedli się w r�żnych czę�ciach �wiata, oraz tych, kt�rzy
pozostali w miejscu swego zesłania, gdzie kultywowali polsko��.

DZIE� SYBIRAKA
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Dla upamiętnienia 83. rocznicy agresji sowieckiej na
Polskę oraz Dnia Sybiraka, uczniowie ZSP Nr2 im.         
 Ks. Stanisława Szpetnara wzięli udział w uroczysto�ciach
zorganizowanych w Bazylice Farnej w Kro�nie niosąc
Sztandar Szkoły i godnie ją reprezentując. Byli to: Jakub
Jakubus kl. I F, Marcelina Betlej kl. I F, Klaudia Rząsa    
 kl. I F, Karolina Fiede� kl. III TF, Kinga Zajdel kl. III TF.

 
KONKURS „OHP

 – MAM TALENT”

Konkurs wojew�dzki, kt�rego zadaniem było przedstawieni
talent�w młodzieży, zainteresowa�
i zdolno�ci. Młodociani pracownicy przygotowali filmiki,
fotoreportaże zdjęciowe.

I miejsce  zdobyła Dominika W�jcik z klasy II W,
Zaprezentowała układ taneczny „Dziewczynka z zapałkami”.

 
 

ZŁOCISTE WYPIEKI Na naszej lekcji  powstały piękne
złociste wypieki - chleby z ziarnami,
kt�rych smak jest wy�mienity oraz
chrupiące proziaki z dodatkiem
masła ziołowego. 
Uczniowie naszej klasy przygotowali
r�wnież wspaniałą rozgrzewającą
jesienną zupę z dyni oraz smakowite
placki z cukinii. Kulinarną ucztę
zako�czył deser w formie słodkich
ciasteczek owsianych



Spartakiada odbyła się w Miejskim O�rodku Sportu i Rekreacji w Kro�nie, był to etap
wojew�dzki.
W sportowej rywalizacji wzięło udział 37 młodocianych pracownik�w - przedstawicieli
swoich jednostek w wojew�dztwie. Drużynę 9-10 HP reprezentowali: Wiktoria Pabisz,
Jadwiga Uliasz, Kacper Przybyła, Sebastian Węgrzynowski. Konkurencje miały
charakter indywidualny i grupowy.
Osiągnięcia naszej drużyny:
III miejsce w biegu na 400 m zdobyła Wiktoria Pabisz z kl. I C/K
I miejsce w skoku w dal z miejsca zdobyła Wiktoria Pabisz z kl. I C/K
I miejsce w rzucie piłką lekarską w tył zdobyła Wiktoria Pabisz z kl. I C/K
III miejsce rzut lotką do celu zdobyła Wiktoria Pabisz z kl. Ic/K
III miejsce w skoku w dal z rozbiegu - zdobył Kacper Przybyła z kl. II W
III miejsce w konkurencji zespołowej – przeciąganie liny zdobyła drużyna 9-10
Hufiec Pracy Krosno
II miejsce w konkurencji zespołowej – tor przeszk�d zdobyła drużyna 9-10 Hufiec
Pracy Krosno
                                   Serdeczne gratulacje dla naszych sportowc�w!

 
VIII OG�LNOPOLSKA SPARTAKIADA

SPORTOWA OHP – ETAP WOJEW�DZKI 
W KRO�NIE
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OG�LNOPOLSKIE ZAWODY

SPORTOWE MŁODZIEŻY OHP W
PLESZEWIE

Wiktoria Pabisz z kl. I K/C, dzięki swoim
wysokim osiągnięciom na Spartakiadzie
Wojew�dzkiej w Kro�nie reprezentowała wraz
z młodocianymi pracownikami z innych
jednostek Podkarpacką Wojew�dzką Komendę
OHP na Og�lnopolskich Zawodach 
w Pleszewie.

Drużyna zdobyła w klasyfikacji generalnej II
miejsce. Jest to historyczny wynik dla PWK
OHP



Nasza młodzież zdobyła 6 nagr�d: 

Anna Herchenko (I TA/TF) 2 pierwsze miejsca - w skoku
w dal i biegu,
Szmyd Viktor (I TŻ) - II miejsce z rzutu piłki medycznej,
Yulia Szerach - II miejsce z biegu,
Kuzma Statsenko (II TŻ) - I miejsce z biegu i miejsce      
 z skoku w dal.

Zawody odbyły się w hali Uniwersyteckiego 
Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie

 
 

OTRZĘSINY KLAS 
PIERWSZYCH
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Otrzęsiny klas I to ważny uczniowski obyczaj. Wierni tradycji przeprowadzili�my ten
obrzęd w naszej szkole.
Uczni�w klas I poddano r�żnym pr�bom. I tak „Pierwszaki” musiały m.in. narysowa�
portret swego wychowawcy z zawiązanymi oczami, zaple�� jak największą liczbę
warkoczy w ciągu 4 min., zje�� ptysia bez pomocy rąk czy też zata�czy� w parach z
balonem tak, by go nie zgubi�.
Z każdym zadaniem Pierwszoklasi�ci poradzili sobie znakomicie, jednakże zwycięską
klasą okazała się I TA/TF, kt�rą nagrodzono słodkim upominkiem i voucherami na
zabiegi fryzjerskie w szkolnej pracowni przygotowane przez starszych koleg�w z kl. II.
Na koniec uczniowie złożyli uroczyste �lubowanie.

Uczniowie ZSP Nr 2 zdobyli medale na
Korzeniowski Cup. Projekt "Korzeniowski
CUP – Łączy nas talent" ma na celu połączy� 
 ze sobą dzieci z Polski  i Ukrainy, w spos�b,
kt�ry pozwoli na znalezienie porozumienia
między nimi, a pom�c w tym mogą podobne
zainteresowania i talenty oraz zaangażowanie
dzieci w zajęcia lekkoatletyczne.

 
 

KORZENIOWSKI CUP
 

Udział w zawodach wzięło 500 młodych sportowc�w z całego Podkarpacia. Uczestnikami
projektu sportowego są polskie i ukrai�skie dzieci w wieku 5 -18 lat. Z naszej szkoły      
 w zawodach uczestniczyło 17 os�b - sportowcy oraz kibice. 

https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2293-otrz%C4%99siny-3


Dzięki uprzejmo�ci pani Magdaleny Czelna - Mikosz i pani Iwony Jurczyk
mogli�my słucha� ludowych poda� i legend, zamkniętych w liryczno – epickich
balladach, w klimatycznym miejscu bardzo podkre�lającym ich tajemniczo��.
Uczniowie wysłuchali kr�tkiego wykładu na temat oryginalno�ci ballad, poznali
tre�� kilku z nich w interpretacji pani wicedyrektor Agaty Betlej i pani Iwony
Jurczyk oraz swoich koleżanek i koleg�w. 

 
 

NARODOWE CZYTANIE
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Włączanie się w akcję Narodowego Czytania to już
tradycja w naszej szkole. Kolejna, już jedenasta edycja
akcji, kt�rej celem jest promocja literatury polskiej       
 i czytelnictwa. Tym razem „Ballady i romanse” Adama
Mickiewicza młodzież czytała w Piwnicy PodCieniami. 

W gmachu Podkarpackiego Urzędu
Wojew�dzkiego w Rzeszowie dnia 13 i 14
pa�dziernika odbyły się uroczyste obchody Dnia
Edukacji Narodowej z udziałem Wojewody
Podkarpackiego Ewy Leniart oraz Kuratora
Podkarpackiego Małgorzaty Rauch.
�więto było okazją do nagrodzenia nauczycieli     
 i pracownik�w administracji wyr�żniających się 
 w dziedzinie edukacji. 

 
 �WIĘTO EDUKACJI 

W RZESZOWIE
 

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczeni zostali z naszej szkoły
następujący nauczyciele oraz pracownicy administracji – Alicja Kus, Anna Kustro�,
Barbara Kozdra�, Grażyna Litwin, Małgorzata Mercik (nauczyciel), Halina Szpiłyk,
Małgorzata Mercik (księgowa).
MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczeni zostali: Agata Betlej,
Ewa Długosz –Rado�, Agnieszka Gonet, Urszula Pająk, Agata Paradysz, Wiesława
Majda.
MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ odznaczeni zostali: Ewa Długosz-Rado�,
Wioletta Lenik, Grażyna Litwin.
NAGRODĘ MINISTRA EDUKACJI i NAUKI otrzymała Alicja Kus.
NAGRODĘ PODKARPACKIEGO KURATORA otrzymała Małgorzata Mercik.
Wszystkim nagrodzonym życzymy dalszych sukces�w w pracy zawodowej                  
 i życiu osobistym.

https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2288-w-poszukiwaniu-klimatu-na-narodowe-czytanie
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2300-%C5%9Bwi%C4%99to-edukacji-w-rzeszowie
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2300-%C5%9Bwi%C4%99to-edukacji-w-rzeszowie
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2300-%C5%9Bwi%C4%99to-edukacji-w-rzeszowie


  
DZIE� EDUKACJI NARODOWEJ

10 

14 pa�dziernika obchodzimy Dzie� Edukacji
Narodowej, zwany r�wnież Dniem Nauczyciela.
Obchodzony jest w rocznicę powstania Komisji
Edukacji Narodowej w 1773 roku. Z racji tego
�więta, jak co roku uczniowie naszej szkoły wraz    
z Samorządem Uczniowskim przygotowali montaż
słowno- muzyczny, a szkolny zesp�ł
Cheerleaderek zaprezentował ciekawy pokaz
taneczny. Ten dzie� był r�wnież okazją do
wręczenia Nagrody Dyrektora wyr�żnionym
nauczycielom i pracownikom administracji
szkolnej.
Wszyscy nauczyciele oraz Dyrekcja, a także pracownicy administracji otrzymali
,,słodki upominek" i serdeczne życzenia.

  
 

WYCIECZKA DO 
KRYNICY G�RSKIEJ 

Korzystając z urok�w  złotej polskiej jesieni
uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili Krynicę
G�rską. Atrakcją wycieczki był wyjazd kolejką 
 gondolową na Jaworzynę Krynicką, wej�cie na
g�rę Parkową oraz spacer po deptaku, gdzie
można było obejrze� gł�wne ujęcie wody
mineralnej, piękne stare domki zdrojowe a także
zabytkowy dom Nikifora Krynickiego.

WŁA�CIWO�CI ZDROWOTNE
KISZONYCH WARZYW

Kiszone warzywa to mega wsparcie dla
naszego organizmu. Zwłaszcza teraz, gdy
pogoda taka trochę zwariowana - szkolne
kiszonki klasy I TŻ.

W naszej szkole prelekcje asp. szt. Marcina
Kr�wki, pracownika Komendy Miejskiej Policji
w Kro�nie na temat odpowiedzialno�ci prawnej
nieletnich, zar�wno w życiu rzeczywistym jak   
 i w cyberprzestrzeni oraz zagroże� płynących  
 z używania substancji psychoaktywnych,
alkoholu i wyrob�w tytoniowych.

PRELEKCJA

https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2314-szkolne-kiszonki-klasy-i-t%C5%BC-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-zdrowotne-kiszonych-warzyw


• z kuchni hiszpa�skiej smakowali�my: paellę z owocami morza, tortillę ziemniaczaną,
patatas bravas, sałatkę ziemniaczaną z krewetkami, churros z czekoladą;
• z kuchni włoskiej: spaghetti a la siciliana, tagliatelle pomidorowe, gnocchi w bazyliowym
pesto, sałatkę capresse, tiramisu;
• z kuchni portugalskiej: sałatkę z dorsza z ciecierzycą, burgery, ciasto banofi.

W sycylijskim tyglu i przy iberyjskim tapasie, czyli gotowanie, smakowanie i odkrywanie
smak�w kuchni �r�dziemnomorskiej.
12 pa�dziernika w ramach Erasmus Days społeczno�� szkoły miała okazję degustowa�
wspaniałe potrawy przygotowane przez nauczycieli i uczni�w, kt�rzy odbyli staże             
w Hiszpanii, Portugalii i Włoszech.

 
ERASMUS  DAYS
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Erasmus Days – odsłona pierwsza, 
w roli głównej - GASTRONOMIA

Podr�żowanie jest okazją do poznawania smak�w �wiata.
Spotkanie to, było r�wnież wspaniałą okazją dla uczestnik�w mobilno�ci by podzieli� się
do�wiadczeniami i wrażeniami zdobytymi w ramach realizacji projektu „Zagraniczny staż =
lepsza przyszło��”, aby pokaza� wyjątkowe miejsca, zabytki i tradycje kraj�w, w kt�rych
odbywali staże oraz opowiedzie� o zawiązanych międzynarodowych przyja�niach,          
 o samodzielno�ci, odwadze, kt�re daje udział w Erasmusie.



Spotkanie z „Podkarpackim Szejkiem” – analitycy odkrywają posta� Ignacego
Łukasiewicza - prekursora analizy chemicznej organicznej. Człowieka, kt�ry lampą        
i sercem roz�wietlał serca ludzkie.
• 29 wrze�nia 2022 r. w Muzeum Podkarpackim młodzież miała okazje zobaczy�
wystawę przypominającą posta� i dokonania tw�rcy polskiego przemysłu naftowego
Ignacego Łukasiewicza oraz zobaczy� najcenniejszą na �wiecie kolekcję lamp
naftowych
• Zainspirowani wyjątkowo�cią Ignacego Łukasiewicza, 13 pa�dziernika 2022 r.
uczniowie pod opieką Pani Joanny Przysta�-Gruchały wykonali wiele ciekawych
do�wiadcze� m.in.: chemiczną ciuchcię, wielką bezę, baloniki - szybka reakcja, dużo
ciepła i dużo dymu!!! pary!!!
• Spotkanie było r�wnież okazją do obejrzenia film�w o Ignacym Łukasiewiczu, kt�re
wybrała i zaprezentowała Pani Klaudia Valalik:
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Erasmus Days – odsłona druga,   
 w roli głównej ANALITYCY

Obowiązkowo trzeba zobaczy�!!! B�brkę - najstarszą kopalnię ropy naftowej na
�wiecie
Uczestnicy mobilno�ci w ramach projektu Erasmus+ „Zagraniczny staż = lepsza
przyszło��” zaprezentowali swoje do�wiadczenia, ciekawe miejsca i wspomnienia           
ze stażu.

https://muzeum.krosno.pl/
https://bobrka.pl/


• 12 pa�dziernika 2022 r. w Muzeum Rzemiosła w Kro�nie młodzież uczestniczyła     
 w warsztatach „Dzieje rzemiosła Polski południowo-wschodniej”, kt�re poprowadziła
Pani Magdalena Czelny-Mikosz, zapoznając uczni�w z historią sztuki zawodu fryzjera,
zar�wno w Polsce jak i na �wiecie, pokazując eksponaty fryzjerskie należące do
muzeum.
• W tym wyjątkowo klimatycznym miejscu młodzież zaprezentowania swoje
umiejętno�ci, czesząc charakterystyczne fryzury hiszpa�skie i włoskie, tzw. klasyczny
kok hiszpa�ski i mokrą włoszkę.
• 17 pa�dziernika 2022 r. uczestnicy mobilno�ci w ramach projektu Erasmus+ 

13 

 Filmowa relacja Erasmus Days - przygotowana przez Panią 
 Kateryna Statsenko

Erasmus Days – odsłona trzecia, 
w roli głównej FRYZJERZY

W salonie z pazurem - hiszpa�skie
loki i mokra włoszka czyli nasze
do�wiadczenia ze staży w salonach  
 w Portugalii, Hiszpanii i Włoszech. 

„Zagraniczny staż = lepsza przyszło��” zaprezentowali
swoje do�wiadczenia, ciekawe miejsca i wspomnienie
ze stażu. Pod okiem pani Anety Nowoty�skiej i pani
Wioletty Zięby wykonali fryzury, kt�re zostały
zaprezentowane społeczno�ci szkoły.
Program Erasmus+ ma już 35 lat. Cieszymy się, że
możemy w nim uczestniczy�.
Wsp�łfinansowany z Unii Europejskiej

 Opracowała Grażyna Litwin

https://muzeumrzemiosla.pl/edukacja/
https://youtu.be/SNU-yCrv51A


Analitycy  na wykładzie  akademickim KPU -
uczniowie klas 1TA, 3TA, 4TA wzięli udział             
 w wykładzie akademickim Karpackiej Pa�stwowej
Uczelni w Kro�nie, w ramach programu "Dobre
kierunki na przyszło��". Wykład wygłosił dr hab.
inż. Włodzimierz W�jcik, prof. KPU, podczas
kt�rego om�wił temat "Recykling wody i odzysk
wody ze �ciek�w".

 
 

NARODOWE CZYTANIE
 

 
  

ANALITYCY  NA WYKŁADZIE

Za sprawą kronikarza Marcina Bielskiego wiemy, że Podkarpacie już w czasach
wczesnopiastowskich słynęło ze swych tkanin. To wła�nie pł�tna kro�nie�skie w XVI   
i XVII w. znane były szeroko w całej Europie. W Kro�nie działał wynalazca Jan
Szczepanik, powstała Krajowa Szkoła Tkacka i Zakłady Przemysłu Lniarskiego.
Dzięki uczestnictwu w lekcji muzealnej uczniowie poznali historię regionu            
 oraz wzbogacili wiedzę na temat surowc�w, p�łprodukt i produkt�w przemysłu
wł�kienniczego.

 
JAK TO Z LNEM BYŁO 
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20 pa�dziernika uczniowie klasy IV TA
(Technik Analityk) wzięli udział w lekcji
muzealnej w Muzeum Rzemiosła w Kro�nie.
Lekcja zatytułowana" Jak to ze lnem było"
przybliżyła młodzieży proces produkcji
pł�tna lnianego począwszy od siewu na polu
poprzez elementy przetworzenia wł�kna     
 w materiał lniany i gotowe produkty –
ubrania, po�ciel, worki, sznury itd.
Ekspozycja zaciekawiła licznymi
eksponatami.  Na ekspozycji ukazana została
historia tkactwa w Kro�nie. 

 
  

PAMIĘTAMY ....

Dzie� przed 70 rocznicą �mierci patrona
szkoły, grupa nauczycieli ZSP Nr 2        
 wraz z dyrektorem panem Bogdanem
Skotnickim udała się do Kolonii Polskiej,
miejsca poch�wku ks. Stanisława Szpetnara.
Pamię� patrona uczczono chwilą cichej
modlitwy, złożono kwiaty i zapalono znicze. 

https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2288-w-poszukiwaniu-klimatu-na-narodowe-czytanie
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2297-jak-to-z-lnem-by%C5%82o


W�r�d zaproszonych go�ci byli: ks. bp. Stanisław Jamrozek, pani Joanna Frydrych  
 (w zastępstwie pan Mateusz Buczy�ski), pan Piotr Babinetz, pan Piotr Przytocki, pan
Bronisław Baran, pan Zbigniew Kubit, pani Lucyna Opo�, pani Marlena Gierucka,   
 ks. Dariusz Wilk, pan prof. Zbigniew Barabasz, pani Marta Urbanowicz-Matelowska,
pan Marek Kiełtyka, pan Emil Stachyrak, członkowie rodziny ks. Stanisława
Szpetnara, byli dyrektorzy ZSP Nr 2 pani Anna Bazan i pani Ewa Starowiejska,
członkowie Rady Miasta Krosna, proboszczowie kro�nie�skich parafii,               
ss. Niepokalanki z Jarosławia, dyrektorzy szk�ł �rednich, nauczyciele i pracownicy
emeryci, przedstawiciele Rady Rodzic�w i pracodawc�w oraz pracownicy Hufca 9-10
Krosno.

 
 

„ODSZEDŁ, ALE PAMIĘ�
 O NIM NIE ZAGINĘŁA”
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24 pa�dziernika 2022 r. przypadała 70. rocznica
�mierci Patrona Szkoły ks. Stanisława
Szpetnara. Z tej okazji odbyło się szereg
uroczysto�ci upamiętniających ten fakt.
Dzie� Patrona rozpoczął się od uroczystej     
 Mszy �w. sprawowanej pod przewodnictwem   
 ks. bp. Stanisława Jamrozka, w ko�ciele          
 oo. Franciszkan�w. Następnie cała społeczno��
szkolna wraz z zaproszonymi go��mi udała się
do szkoły na uroczystą akademię oraz otwarcie
Miejsca Pamię� ks. Stanisława Szpetnara.

Po uroczystym otwarciu i powitaniu go�ci przez Dyrektora
ZSP Nr 2 pana Bogdana Skotnickiego, został wygłoszony
wykład ks. Dariusza Wilka – przełożonego generalnego
Zgromadzenia �w. Michała Archanioła pt. „Ks. Stanisław
Szpetnar – kapłan, katecheta, wychowawca młodzieży”.
Następnie młodzież naszej szkoły zaprezentowała się         
 w programie artystycznym pt. „Odszedł, ale pamię� o nim
nie zaginęła”, w kt�rym przybliżyła sylwetkę Patrona.
Ostatnim punktem uroczysto�ci było odsłonięcie                
 i po�więcenie Miejsca Pamięci ks. Stanisława Szpetnara.
24 pa�dziernika 2022 r. był wyjątkowym dniem w życiu
naszej szkoły i na długo pozostanie w naszej pamięci.

https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2304-%E2%80%9Eodszed%C5%82,-ale-pami%C4%99%C4%87-o-nim-nie-zagin%C4%99%C5%82a%E2%80%9D
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2304-%E2%80%9Eodszed%C5%82,-ale-pami%C4%99%C4%87-o-nim-nie-zagin%C4%99%C5%82a%E2%80%9D
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2304-%E2%80%9Eodszed%C5%82,-ale-pami%C4%99%C4%87-o-nim-nie-zagin%C4%99%C5%82a%E2%80%9D


 
ODSŁONIĘCIE I PO�WIĘCENIE MIEJSCA
PAMIĘCI KS. STANISŁAWA SZPETNARA

Działalno�� Księdza Stanisława Szpetnara
Film powstał dla upamiętnienia siedemdziesiątej rocznicy

�mierci Księdza Stanisława Szpetnara, Patrona Zespołu Szk�ł
Ponadpodstawowych  Nr 2 w Kro�nie - film zmontowały

Małgorzata Płatek i  Kateryna Statsenko

Audycja w Radiu Fara,  przybliżenie posta� 
naszego Patrona - ks. Stanisława Szpetnara- audycja z

udziałem dyrektora szkoły pana Bogdana Skotnickiego  i pani
Małgorzatę Mercik
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 Uroczysto�ci 70. rocznicy �mierci Ks. Stanisława Szpetnara- film
zmontowała Pani Kateryna Statsenko

 

1 wrze�nia 2000 r. Zesp�ł Szk�ł Zawodowych Nr 2, a obecnie Zesp�ł Szk�ł
Ponadpodstawowych Nr 2 przyjął imię ks. Stanisława Szpetnara. Z tej okazji, dzięki
staraniom �wczesnej dyrektor szkoły  mgr Anny Bazan została odsłonięta wewnątrz
budynku szkolnego Tablica Pamiątkowa, m�wiąca o tym niezwykłym dla historii szkoły
wydarzeniu. Na tablicy został umieszczony napis:
    
„…Szlachetni obdarzeni umiejętno�cią pozyskiwania grona społecznik�w dla
urzeczywistniania szczytnych cel�w nigdy nie mogą pozosta� zapomniani ”.

Napis doskonale charakteryzuje postawę patrona naszej
szkoły jako wielkiego kapłana, nauczyciela, wychowawcy  
 i społecznika.
Przypadająca 24 pa�dziernika 2022 r. 70 rocznica �mierci
ks. Stanisława Szpetnara była okazją do urządzenia
Miejsca Pamięci Patrona Szkoły, kt�re zostało
zlokalizowane w pobliżu istniejącej już Tablicy
Pamiątkowej. Z taką inicjatywą wystąpił obecny dyrektor
szkoły mgr Bogdan Skotnicki.

W centralnej czę�ci Miejsca Pamięci umieszczony jest
portret ks. Stanisława Szpetnara w szatach kapła�skich
oraz pamiątki związane z Jego życiem i działalno�cią.  
 Są to  zdjęcia obrazujące etapy Jego kształcenia:
budynek Szkoły Ludowej w Cieplicach, I Gimnazjum
Klasyczne w Jarosławiu, Seminarium Duchowne         
 w Przemy�lu, Kro�nie�ska Fara, Bursa Gimnazjalna,
Kaplica p. w. Matki Bożej z Lourdes w Kolonii Polskiej.

Patrząc na te zdjęcia można zapozna� się ze wszystkimi etapami życia ks. Stanisława. Poniżej
w  gablotach, zostały umieszczone �wiadectwa szkolne, rękopisy kaza� okoliczno�ciowych,
tekst pod nazwą „Słowo wstępne do Nowego Testamentu” napisane po łacinie przez ks.
Stanisława, Statut Towarzystwa Bursy dla Uczni�w Gimnazjum, aplikata do Kro�nie�skiej
Fary, Kennkarte – karta rozpoznawcza z okresu II wojny �wiatowej  i inne.

https://youtu.be/N1g6JUuKJVI
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2310-dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-ksi%C4%99dza-stanis%C5%82awa-szpetnara
https://youtu.be/PQ3pMIAbSH0
https://przemyska.pl/2022/10/21/rozmowa-dnia-o-uroczystych-obchodach-70-rocznicy-smierci-ks-stanislawa-szpetnara/
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Dnia 24 pa�dziernika 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie i po�więcenie ważnego dla
historii szkoły Miejsca Pamięci Patrona. Po�więcenia dokonał ks. bp. Stanisław Jamrozek
w obecno�ci przybyłych na tę okoliczno�� zaproszonych go�ci: ks. Dariusza Wilka
przełożonego generalnego Zgromadzenia �w. Michała Archanioła, proboszcz�w
kro�nie�skich parafii, posła na Sejm RP Piotra Babinetza, Prezydenta Miasta Krosna Piotra
Przytockiego oraz wice-prezydenta Bronisława Barana, przedstawicieli Rady Miasta         
 z przewodniczącym Zbigniewem Kubitem, przedstawicielem Kuratorium O�wiaty     
 Lucyną Opo�,  Naczelnikiem Wydziału Edukacji UM Krosna Marleną Gierucką, 
 dyrektor�w kro�nie�skich szk�ł, a także byłych nauczycieli oraz pracownik�w szkoły.
Miejsce Pamięci naszego Patrona jest swoistą podr�żą w czasie i opowie�cią o człowieku,
kt�ry dorastając w niewielkiej galicyjskiej miejscowo�ci Kolonii Polskiej uczył się
szacunku, otwarto�ci i zrozumienia dla innych, dla kt�rego r�wnież rozw�j duchowy  i
intelektualny miał duże znaczenie. Praca ks. Stanisława jako wychowawcy, posługa jako
kapłana i społecznika �wiadczyła o głębokim i pokornym przymierzu z Panem Bogiem.
Miejsce Pamięci naszego patrona to opowie�� o człowieku pełnym pasji i rado�ci życia, o
człowiek umądrym i szlachetnym, o kapłanie kochającym młodzież, cieszącym się
autorytetem i wielkim szacunkiem. We wspomnieniach ludzi, kt�rzy spotkali Go na drodze
swojego życia, wsp�łpracowali z Nim, pozostał jako wyjątkowy i ponadprzeciętny człowiek
i kapłan. Nawiązując do tre�ci sł�w umieszczonych na Tablicy Pamiątkowej – należy
podkre�li� my�l zawartą w napisie: „… szlachetni nie mogą pozosta� zapomniani”.
Dlatego też, Miejsce Pamięci Patrona zostało uwie�czone hasłem g�rującym nad cało�cią
tego niezwykłego dla naszej szkolnej społeczno�ci miejsca.
                                                                            „ Odszedł, ale pamię� o Nim nie zaginęła” 

 Opracowała Małgorzata Mercik



Za co go kochamy? �wiatowy Dzie� Makaronu
�więtujemy 25 pa�dziernika. Makaron to podstawa
kuchni włoskiej, ale wszelkiego rodzaju kluski znane
są i szanowane niemal na całym �wiecie. Obchody
ustanowiono w 1995 roku z inicjatywy                        40
producent�w, by pokaza�, że jest to produkt
spożywany na całym �wiecie. Wyr�żniono około 600
gatunk�w i kształt�w makaronu. Klasa II TŻ na
zajęciach pracowni gastronomicznej z okazji tego
�więta przygotowała potrawy z makaronu.

 
 

�WIATOWY DZIE� MAKARONU
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WSZYSCY LUBIĄ NALE�NIKI

 
W ramach akcji „Tydzie� dla zdrowia”, kt�ra trwała
w dniach od 17-21 pa�dziernika w Szkole Podstawowej
nr 7 w Kro�nie, nasze uczennice z kl. II TŻ wraz           
 z opiekunem przeprowadziły pokaz oraz mini
warsztaty przygotowania orkiszowych nale�nik�w ze
zdrowymi dodatkami.
Celem spotkania było kształtowanie postaw
prozdrowotnych oraz wła�ciwych nawyk�w
żywieniowych.

ŻONKILE – WIOSENNE KWIATY
POJEDNANIA I NADZIEI

Czekamy aby zakwitły żonkile - wiosenne kwiaty pojednania i nadziei, posadzone przed
kro�nie�skim Hospicjum i na szkolnym „Polu Nadziei”.
Działamy w jesienne i zimowe wieczory. Wolontariusze ze Szkolnego Klubu
Wolontariusza przygotowują żonkile z krepiny, by tradycyjnie w Niedzielę Palmową
rozdawa� je na ulicach miasta za dar serca, kwestując na rzecz Hospicjum w Kro�nie.

https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2302-%C5%9Bwiatowy-dzie%C5%84-makaronu-za-co-go-kochamy
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2308-wszyscy-lubi%C4%85-nale%C5%9Bniki
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 CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA
 W KRO�NIE

W ramach wycieczki przedmiotowej uczennice zapoznały się z cyklem powstawania szkła
oraz komponentami potrzebnymi do jego wytwarzania.
W trakcie pokaz�w hutniczych miały możliwo�� zobaczy� produkcję szkła na żywo,
mistrzowską jego obr�bkę, na kt�rą składają się m.in. barwienie, topienie, gięcie,
szlifowanie, cięcie, polerowanie, piaskowanie, grawerowanie. Udział w warsztatach
szklanego rzemiosła pozwolił uczennicom zdoby� nowa wiedzę i umiejętno�ci m.in.           z
zakresu sztuki malowania i dekorowania wyrob�w szklanych.

 
SZKOLNY KONKURS 

FRYZJERSKI

W naszej szkole odbył się szkolny konkurs fryzjerski            
 „Jesienne Metamorfozy”.
Od kilku lat niezależnie od sezonu możemy obserwowa� trend,
kt�ry wpisał się do �wiata mody zaskakując swoją ponadczasową       
i niebanalną formą, lekkiego uczesania inspirowanego
wzornictwem ro�lin, ażuru i koronki oraz kolorystyką nawiązującą
do barw natury. Tą wiedzę i umiejętno�ci zaprezentowali
uczniowie klas technikum fryzjerskiego, tworząc piękne fryzury
odzwierciedlające stylistykę boho. Zmagania uczestnik�w oceniała
Komisja, kt�ra przyznała następujące miejsca za: estetykę
wykonania fryzury, zastosowane techniki, kreatywno��           
 w tworzeniu fryzury oraz og�lny wyraz artystyczny stylizacji,
stroju i makijażu:

I MIEJSCE - KAROLINA MOKRZYCKA KL. IV TF/G
II MIEJSCE - TUTAK WERONIKA KL. IV TF/P
III MIEJSCE -  DAGMARA NAWROCKA KL. III TF
WYR�ŻNIENIE OTRZYMAŁA - MAGDA SZMYD KL. III TF

https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2319-zaj%C4%99cia-analityki-technicznej-i-procesowej-w-centrum-dziedzictwa-szk%C5%82a-w-kro%C5%9Bnie
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2319-zaj%C4%99cia-analityki-technicznej-i-procesowej-w-centrum-dziedzictwa-szk%C5%82a-w-kro%C5%9Bnie
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2319-zaj%C4%99cia-analityki-technicznej-i-procesowej-w-centrum-dziedzictwa-szk%C5%82a-w-kro%C5%9Bnie


9 listopada Ukraina obchodzi Dzie� Języka Ukrai�skiego oraz
Pi�miennictwa. Z tego powodu już od 2000 roku istnieje tradycja
pisania Dyktando  Jedno�ci Narodowej. Dzi� taka Og�lnoukrainska
akcja odbyła się już 22 raz. I chociaż teraz w Ukrainie jest wojna, 
 wszyscy chętni mogli dołączy� się do Dyktanda. Tak, też zrobili
uczniowe naszej szkoły z Ukrainy. Dyktando pisały dzieci z Kijowa     
i Doniecka, Ługa�ska i Krzemie�czuka, z Energodara i Ternopola,    
 z Sum i Czerkas, Stryja i Welykych Most�w - młodzież z I TA/TF,     
 I TŻ, II TŻ. 
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DZIE� JĘZYKA UKRAI�SKIEGO

 

 
JAK 

 
PAMIĘTAMY...

 
Dzie� Wszystkich �więtych jest dniem pamięci o tych,
kt�rych nie ma już w�r�d nas. Obchodzony jest w Ko�ciele
katolickim od IX w. Wyznaczył je na 1 listopada papież
Grzegorz IV w 837r. 1-go listopada udajemy się na
Cmentarze i wspominamy tych, kt�rzy już odeszli. 
Tego dnia r�wnież uczniowie ZSP Nr 2 im. Ks. Stanisława
Szpetnara udali się na Cmentarz Komunalny w Kro�nie, by
nawiedzi� groby zmarłych nauczycieli pracujących            
 w naszej szkole, zapali� znicze i pomodli� się w ich
intencji.
Wzięli r�wnież udział w Kwe�cie na rzecz Kuchni dla Ubogich i schroniska dla
bezdomnych im. �w. Brata Alberta. Kwesta została przeprowadzona na Cmentarzu
Komunalnym w Kro�nie. 

11 listopada czcimy pamię� tych, kt�rym zawdzięczamy
własne pa�stwo, kt�rym udało się podnie�� kraj             
 z ogromnych zniszcze� I wojny �wiatowej, stworzy�
warunki rozwoju niepodległego pa�stwa.
„Polsko, Ty zawsze wiernych miała� syn�w” - takie
motto przy�wiecało uroczystej akademii zorganizowanej
w dniu 10 listopada w naszej szkole. 

Przy pięknej dekoracji, kt�ra po�więcona była wszystkim,
kt�rzy oddali życie za Ojczyznę, w wyjątkowy spos�b
uczczono zako�czenie obchod�w 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległo�ci po 123 latach niewoli.
Zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej
akademię rozpoczęto od�piewaniem o godzinie 11:11
czterech zwrotek hymnu narodowego.
Uczniowie zaprezentowali całej społeczno�ci szkolnej
historię naszego narodu od momentu pierwszego rozbioru
Polski do odzyskania wolno�ci.

104 ROCZNICY ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁO�CI

 Uroczysto�ci 104 Rocznicy Odzyskania Niepodległo�ci- film
zmontowała Pani Kateryna Statsenko

 

https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2297-jak-to-z-lnem-by%C5%82o
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2297-jak-to-z-lnem-by%C5%82o
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2322-pami%C4%99tamy-3
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2325-uroczysta-akademia-z-okazji-104-rocznicy-odzyskania-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci
https://youtu.be/MS6craxGiXs


 15 listopada 2022 r. odbyła się w naszej
szkole Wieczornica „Przy deserze            
 o Niepodległej”, kt�ra po�więcona była
przypomnieniu znanych polskich pie�ni
patriotycznych i legionowych.
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PRZY DESERZE O NIEPODLEGŁEJ

 

Jedną z najbardziej znanych w naszym kraju pie�ni patriotycznych jest „Rota”, kt�rej
wykonanie otworzyło wsp�lne �piewanie. Następnie społeczno�� szkolna oraz zaproszeni
go�cie: seniorzy z Domu Dziennego Pobytu Senior – Wigor w Korczynie, panie z Koła
Gospody� Wiejskich z Kopytowej i sąsiedzi szkoły wsp�lnie za�piewali kilka znanych
pie�ni legionowych i żołnierskich.

Do wsp�lnego �piewania dołączyli uczniowie z Ukrainy, kt�rzy za�piewali pie�ni -
symbole patriotyzmu i walki o wolno�� ich ojczyzny. Na zako�czenie uczestnicy
wysłuchali koncertu w wykonaniu Ch�ru Legato działającego przy Gminnym Centrum
kultury, czytelnictwa i sportu w Chork�wce.
Mamy nadzieję, że nasze spotkania będą miały charakter cykliczny i staną się okazją do
przypomnienia także innych pięknych pie�ni narodowych.

Motywem przewodnim spotkania był patriotyzm -         
o kt�rym m�wi się coraz mniej, za� celem
przypomnienie o nim, oraz pokazanie jak można go
realizowa� także w czasach pokoju.

Tak pisali o Nas po uroczystości 

https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2326-%E2%80%9Eprzy-deserze-o-niepodleg%C5%82ej%E2%80%9D


To coroczne wydarzenie jest dedykowane  dla fryzjer�w aktywnie
pracujących, dla os�b uczących się zawodu i dla wszystkich
pasjonat�w tej dziedziny sztuki. Podczas targ�w wystawcy
promują swoje produkty, marki i wykonują szkolenia
warsztatowe.
Uczniowie naszej szkoły mogli podziwia� mistrz�w barberstwa,
jak r�wnież fryzjerstwa damskiego, obserwując pokazy strzyże�
męskich, koloryzacji czy upię�, z akcentem na nowe trendy         
 i techniki pracy.

W naszej szkole eliminacje do III Powiatowego Konkursu
Wiedzy o Zdrowiu.
Do eliminacji zgłosiło się 16 os�b a udział wzięło 15 uczni�w   
 z następujących klas: I TŻ, II TŻ i III TA/TŻ.
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III POWIATOWY KONKURS 

WIEDZY O ZDROWIU
 

 
DZIE� CZYSTEGO POWIETRZA

 
 Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu Edukacyjnej Sieci

Antysmogowej. Edukacyjna Sie� Antysmogowa to program
informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez
Pa�stwowy Instytut Badawczy NASK we wsp�łpracy z Polskim
Alarmem Smogowym.
Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego
powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działa� na jego,
jako��. 

FESTIWAL FRYZJERSKI 
HAIRBEAUTY 2022

Uczniowie naszej szkoły uczący się w zawodzie fryzjer,
wraz z opiekunami P. B. Kozdra� i P. W. Zięba,
uczestniczyli w Festiwalu Fryzjerskim HairBeauty
2022, kt�ry odbył się w Katowicach. Jest to niezwykłe  
 i spektakularne wydarzenie, kt�re scala i integruje
całą branżę fryzjersko-kosmetyczną.

 
IMPREZA JUBILEUSZOWEJ STUDIA

PIOSENKI SWING

W Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza     
 w Kro�nie odbył się Koncert Jubileuszowy         
z okazji 25-lecia działalno�ci Studia Piosenki
SWING. Na tę okoliczno�� uczniowie naszej
szkoły przygotowali poczęstunek dla
organizator�w koncertu oraz zaproszonych
go�ci.

https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2324-14-listopada-dzie%C5%84-czystego-powietrza
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2332-festiwal-fryzjerski-hairbeauty-2022
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2332-festiwal-fryzjerski-hairbeauty-2022
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2332-festiwal-fryzjerski-hairbeauty-2022


Tym razem to nauczyciele wystąpili w roli gł�wnej     
 w zawodach sportowych, zorganizowanych z okazji  
 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległo�ci.
Turniej piłki siatkowej odbył się w Szkole Podstawowej
w miejscowo�ci �wierzowa Polska.
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We wsp�łpracy z Muzeum Rzemiosła w Kro�nie odbyły się dwie lekcje muzealne
połączone z warsztatami kulinarnymi.
Wraz z klasą I i II kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych na tapetę
wzięli�my ziemniaka! Opowie�� naszej edukatorki Iwony �wiąkały o historii ziemniaka
i regionalnym dziedzictwie kulinarnym Podkarpacia i innych region�w, połączona była
z zajęciami gastronomicznymi. Na zajęciach w pracowni gastronomicznej młodzież
wykonała kilkana�cie da� w roli gł�wnej z ziemniakiem.

 
 

LEKCJA MUZEALNA
 

 
NAUCZYCIELE W AKCJI

 
AKADEMIA MŁODEGO 

ZAWODOWCA  RUSZYŁA...
„AKADEMIA MŁODEGO ZAWODOWCA”, odważ się
zosta� mistrzem!
ZSP NR 2 w Kro�nie zaprasza uczni�w szk�ł
podstawowych do udziału w warsztatach branżowych,
kt�re umożliwiają poznanie specyfiki r�żnych
zwod�w i praktyczne wykonywanie czynno�ci
zawodowych. Ich celem jest preorientacja zawodowa 
 i ułatwienie uczniom wyboru dalszej drogi
kształcenia. Po przerwie, Akademia wznowiła swoja
działalno�� i dzięki temu kilka grup uczni�w miało
okazję rozpozna� swoje zainteresowania zawodowe.
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Wizyta studyjna - podsumowanie projekt�w Erasmus+ 
W dniu 17 listopada 2022 roku odbyła się w naszej szkole
wizyta studyjna będąca posumowaniem realizacji projekt�w
Erasmus+: ”Zagraniczny staż = lepsza przyszło��” i projektu
„Zainspiruj do my�lenia – zmobilizuj do działania”.

 
WIZYTA STUDYJNA

Uczestnikami imprezy byli beneficjenci projekt�w, kt�rzy zaprezentowali swoje
umiejętno�ci rodzicom i zaproszonym go�ciom. W spotkaniu tym uczestniczyli m.in.,:  
 p. Marta Urbanowicz-Matelowska – Kierownik Biura Cechu Rzemiosł R�żnych                
w Kro�nie; p. Arkadiusz Deptuch – wła�ciciel Cukierni „Jagusia” w Kro�nie; p. Piotr
Lech - wła�ciciel cukierni ,,Joasia” oraz dyrekcja, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie,
kt�rzy uczestniczyli w tych projektach, społeczno�� szkoły.

Oficjalne spotkanie poprzedziły warsztaty, w ramach kt�rych pod okiem
do�wiadczonych nauczycieli uczniowie gotowali i przyrządzali potrawy, piekli ciasta    
 i robili desery, czesali fryzury, dobierali i wykonywali profesjonalny makijaż, oferowali
zabiegi pielęgnacyjne na dłonie oraz przygotowywali r�żne widowiskowe do�wiadczenia
chemiczne. Wszystkie te umiejętno�ci zaprezentowali w trakcie spotkania zaproszonym
go�ciom.
Degustację przygotowanych smakołyk�w poprzedził program, na kt�ry złożyły się:
pokaz analityk�w, pokaz fryzur oraz pokaz kulinarny będący dopełnieniem do
prezentacji przedstawiającej realizację projektu „Zagraniczny staż = lepsza przyszło��”
realizowanego w ramach Erasmus+ (programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji,
szkole�, młodzieży i sportu na lata 2014-2020). W ramach projektu trzy grupy uczni�w 
 i nauczycieli mogły odbywa� trzytygodniowe staże (uczniowie), job shadowing
(nauczyciele) we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. Nowe do�wiadczenia zawodowe
zdobywali uczniowie kształcący się w zawodach: technik żywienia i usług
gastronomicznych, kucharz, cukiernik, technik usług fryzjerskich oraz fryzjer, technik
analityk, a także nauczyciele. Staży�ci w hiszpa�skich, włoskich i portugalskich
restauracjach, cukierniach i salonach fryzjerskich, laboratorium analitycznym
zdobywali wiedzę, umiejętno�ci i do�wiadczenie zawodowe, jakich nie zdołaliby
opanowa� w czasie nauki w szkole. Zagraniczni restauratorzy i cukiernicy byli dla
stażyst�w mistrzami odkrywającymi tajemnice i arkana kuchni swojego kraju. W trakcie
pracy zar�wno uczniowie jak i nauczyciele stykali się z produktami kulinarnymi mało
znanymi w Polsce, z kt�rych sporządzali niecodzienne, regionalne potrawy. Czę��         
 z nich poznała sposoby produkcji wyrob�w cukierniczych typowych dla włoskiej           
 i portugalskiej branży cukierniczej. Natomiast adepci fryzjerstwa zdobyli bardzo cenne
do�wiadczenie zawodowe i wiedzę na temat specyfiki poszczeg�lnych stanowisk pracy 
 i odmiennych od polskich standard�w zasad wykonywania usług fryzjerskich. 



Żyjemy w czasach, kt�rym towarzyszą nieustanne, dynamiczne
zmiany. Dzieje się to przede wszystkim za przyczyną postępu
technologicznego, zmian kulturowo-społecznych, postępującej
globalizacji, wszechobecnego przekazu medialnego,
przemieszczania się ludno�ci, gł�wnie z powod�w
zarobkowych, oraz zmian mentalnych zachodzących                
 w społecze�stwie. Nie jeste�my w stanie przewidzie�, w kt�rą
stronę będzie zmieniał się rynek pracy, jakie zawody powstaną,
jakie wymagania względem pracownik�w będą mieli
pracodawcy. Powoduje to, że przed młodymi lud�mi stawia się
nowe wymagania i oczekiwania, a szkoła przestaje by�
miejscem, w kt�rym przekazuje się pewną i niezmienną wiedzę
i umiejętno�ci. By sprosta� aktualnemu tempu przemian,
zar�wno nauczyciele jak i uczniowie muszą posią�� nowe
umiejętno�ci oraz zmieni� dotychczasowy spos�b my�lenia.
Wsp�łczesna szkoła musi postawi� na rozw�j nauczycieli
 i zapewni� im przestrze� do wymiany do�wiadcze�,
eksperymentowania z nowymi programami, zapewni� dostęp do
nowoczesnych technologii i ich celowe wykorzystanie.
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Staży�ci w wolnym od pracy czasie zwiedzili wiele miast           
 i miasteczek. Zobaczyli piękne, niepowtarzalne miejsca           
i zabytki, kt�re znajdują się na Li�cie �wiatowego Dziedzictwa
UNESCO. Z zagranicznych staży opr�cz nowych przyja�ni           
i niezapomnianych wraże� uczniowie przywie�li także
dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętno�ci i wiedzę, takie
jak: certyfikat zawodowy, dokument Europass Mobilno��,           
i certyfikat językowy. Zaproszonych go�ci ogromnie
zainteresowały osobiste wrażenia, kt�rymi podzielili się
uczestnicy międzynarodowych mobilno�ci.
Wizyta studyjna była r�wnież pr�bą znalezienia odpowiedzi na
pytanie: Jakie są oczekiwania od wsp�łczesnego nauczyciela     
 w kontek�cie dotrzymywania kroku szybko zmieniającego się
�wiata? – a okazją było podsumowanie projektu „Zainspiruj do
my�lenia - zmobilizuj do działania” realizowanego w ramach
Erasmus+ (programu Unii Europejskiej KA122-SCH -
Kr�tkoterminowe projekty na rzecz mobilno�ci uczni�w i kadry
w sektorze edukacji szkolnej na lata 2021-2027).

 Opracowała Grażyna Litwin
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DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA

Andrzejki to magiczny czas po�więcony wr�żbom,
ale także okazja do wspaniałej zabawy.
W dniu 23 listopada 2022 r. Samorząd Uczniowski
zorganizował Dyskotekę Andrzejkową, w trakcie
kt�rej uczniowie zata�czyli popularną belgijkę, ale
także inne ciekawe figury taneczne.
Ogromną popularno�cią w�r�d uczestnik�w
cieszyła się ,,�cianka”, przy kt�rej odważnie           
 i chętnie pozowali. 

NOWE DO�WIADCZENIA
 

Og�lnopolskim Konkursie Języka
Angielskiego FORGET-ME-NOT - edycja
jesienna. Konkurs odbywa się pod patronatem
czasopisma Języki Obce w Szkole i jest bardzo
atrakcyjny dla naszej młodzieży.
Życzymy sukces�w i zapraszamy na kolejne
edycje.

Pierwszaki nie boją się nowych do�wiadcze�
zawodowych.
Aby dobrze pozna� pracę w gastronomii
należy przej�� każdy etap.  
Od czynno�ci porządkowych, produkcyjnych           
i ekspedycyjnych. Odbywając zajęcia           
 w Hotelu Naftaya w Kro�nie mamy tę
możliwo��,  za co dziękujemy!

DZIE� BURAKA

Nietypowe �więto - Dzie� Buraka.
Burak jest bogaty w wiele witamin i składnik�w
mineralnych - najbardziej słynie z dużej zawarto�ci
żelaza. Ma jeszcze wiele innych wła�ciwo�ci
zdrowotnych. Można go je�� na surowo, kisi�, zasmaża�,
przyrządza� z niego zupę, sur�wkę, sok, czy też
smoothies.

KONKURSIE JĘZYKA
ANGIELSKIEGO FORGET-ME-NOT
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Nasza Szkoła zajęła DRUGIE MIEJSCE                
 w plebiscycie edukacyjnym "Szkoła Roku"         
 w KRO�NIE! 
Natomiast w plebiscycie "Nauczyciel Roku szkoły
ponadpodstawowej" nasi nauczyciele zajęli
następujące miejsca:

 
 

CHEMIA PIĘKNA - CHEMIA
KOSMETYK�W

W ramach innowacji " CHEMIA PIĘKNA - CHEMIA
KOSMETYK�W" uczennice klasy IV TA, 
 własnoręcznie wykonywały mydełka glicerynowe
z olejkiem lawendowym wzbogacone suszoną
lawendą.

POWIATOWYM KONKURSIE
WIEDZY O ZDROWIU

 

POWIATOWYM KONKURSIE
WIEDZY O ZDROWIU

 

W O�rodku Szkolenia i Wychowania OHP              
 w Iwoniczu odbył się finał III Powiatowego
Konkursu Wiedzy o Zdrowiu pod hasłem „Mam
czas rozmawia�”, w kt�rym udział wzięły trzy
uczennice naszej szkoły: Karolina �wirad z klasy
III TA/TŻ oraz Emilia Rachfał i Martyna Kułak       
 z klasy II TŻ.

W konkursie udział wzięło w sumie 21 uczni�w       
 z r�żnych szk�ł powiatu kro�nie�skiego. Mieli oni
za zadanie rozwiąza� test składający się              
 z 30 zamkniętych i otwartych pyta�.
Konkurs promujący w�r�d uczni�w szeroko pojętą
wiedzę o zdrowiu, skupiał się przede wszystkim na
zagadnieniach związanych z profilaktyką HIV/AIDS
oraz chor�b przenoszonych drogą płciową.
Nasza uczennica Karolina �wirad z czwartym
wynikiem punktowym zdobyła wyr�żnienie.

PLEBISCYT
 

PIERWSZE MIEJSCE zajął Pan JAROSŁW WŁADYKA - zdobywając 135 głos�w.
SI�DME MIEJSCE zajęła Pani WIOLETA ZIĘBA

Gratulujemy wszystkim nauczycielom biorącym udział w plebiscycie! 

                         Dziękujemy każdemu za oddany głos!

https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2345-sukces-uczennicy-z-klasy-iii-ta-t%C5%BC-w-iii-powiatowym-konkursie-wiedzy-o-zdrowiu
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2345-sukces-uczennicy-z-klasy-iii-ta-t%C5%BC-w-iii-powiatowym-konkursie-wiedzy-o-zdrowiu
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 MIKOŁAJKOWY TURNIEJ 
SIATK�WKI

 

Uczennice z Ukrainy
Reprezentacja uczennic ZSP2
Uczniowie z Ukrainy
Reprezentacja uczni�w ZSP2
Kadra nauczycielek
Kadra nauczycieli

Tradycyjnie 6 grudnia w naszej szkole zorganizowany
został turniej siatk�wki. Tym razem w zmaganiach
wystąpiły zespoły:

 
OBSŁUGA GASTRONOMICZNA

 
Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w Uroczystym
Otwarciu Kompleksu Boisk Sportowych w Szkole
Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience.
Uczniowie z klas: II TŻ, IV TŻ i IV TA/TŻ pod opieką
nauczycieli przedmiot�w gastronomicznych p. E. Jaracz
oraz p. A. Paradysz. Zostały wykonane zakąski zimne
(rolada szpinakowa, koreczki, rollsy z tortilli             
 z warzywami i łososiem oraz z salami i serem). Byli�my
r�wnież odpowiedzialni za obsługę gastronomiczną
uroczysto�ci.

Dużo �wietnej zabawy, rywalizacja na najwyższym
siatkarskim poziomie, wizyta i oczywi�cie upominki od       
�w. Mikołaja.
W grupie że�skiej wygrał zesp�ł Reprezentacji uczennic  
 ZSP 2, natomiast w rywalizacji męskiej najlepszą drużyną
okazała się Kadra nauczycieli.
Zawody odbyły się z inicjatywy nauczycieli WF.

STYPENDYSTOM PREZESA
RADY MINISTR�W

 
 Wojewoda Podkarpacki i Podkarpacki Kurator

O�wiaty wręczyli dyplomy stypendium Prezesa
Rady Ministr�w najlepszym uczniom
podkarpackich szk�ł. W gronie wyr�żnionych
znalazły się dwie uczennice naszej szkoły,
Patrycja Olejarska z klasy 4 TA/TF oraz
Andżelika Petka z klasy 4 TF/g.
Uroczysto�� odbyła się 13 grudnia 2022 roku       
 w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu
Wojew�dzkiego w Rzeszowie.

Nagrodzonym uczennicom serdecznie gratulujemy.

 Mikołajkowy turniej
siatk�wki- zmontowała 
Pani Kateryna Statsenko

https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2351-uroczysto%C5%9B%C4%87-wr%C4%99czenia-dyplom%C3%B3w-stypendystom-prezesa-rady-ministr%C3%B3w
https://www.youtube.com/watch?v=cARIR_KTTyI
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CHEMICZNA CHOINKA

 
Uczniowie kierunku technik analityk
przygotowali m.in. tzw. Chemiczną choinkę -
wykorzystując i mieszając przy tym r�żnorakie
roztwory.
Wytrącali osady, sporządzali kolorowe 
 roztwory, kt�re następnie mieszali�my aby
zmieniły kolor na inny. Łączyli�my modele
atom�w pierwiastk�w chemicznych z kt�rych
następnie tworzyli�my ła�cuchy, dekorując
pracownie chemiczną

 
PIERNICZKI DLA HOSPICJUM

 
Pierniczki dla Kro�nie�skiego Hospicjum -
to wyjątkowa akcja, kt�ra łączy ludzi            
 o wielkim sercu. W tym roku już po raz        
 12   wsp�lnie  z   Cechem   Rzemiosł   
 R�żnych 
w Kro�nie przygotowali�my pierniczki, kt�re 
 4 grudnia rozprowadzili�my przed
ko�ciołami. Dzięki hojno�ci darczy�c�w nasza
akcja wciąż się rozwija i daje rado�� tym,
kt�rzy wkładają serce i czas by ją
przygotowa�,                         a
pensjonariuszom Kro�nie�skiego Hospicjum
ulgę w cierpieniu.

 
SLOW FOOD- TO JEST TO

Slow food to idea, kt�ra zachęca nas do uważnego     
i nie�piesznego celebrowania jedzenia bez użycia
surowc�w wysoko przetworzonych, czerpania
przyjemno�ci z samego przygotowywania potraw.

Fast food to szybkie przygotowywanie
posiłk�w i serwowanie na poczekaniu. Na
zajęciach - Personalny Trener Zdrowia           
 i Urody Uczniowie zgodnie stwierdzili: Slow
food to jest to co chcemy propagowa�!!! 
Produkty zostały zakupione w ramach
realizacji projektu ,,Zagraniczny staż =lepsza
przyszło��". Wsp�łfinansowany przez Unię
Europejską #Erasmus+

https://www.facebook.com/hashtag/erasmus?__eep__=6&__cft__[0]=AZVbzPOsBjGOQA9ITuMWtkEp_2czdsivAJH5Cz0Wxio76XuU0C1gJ7EuCpA8uKzetwq-H3_s4s7L2WGcyfCK82QsUh1PgM2ehCKhNno3UtkKvNVSo8iu75U_loTpeo_XGrHzzD5v2iqZw6zSOm9th0jL7_DHp4iOS2oCfcYuKX8AvyKfYZOLSxugxtTtI7YORgE&__tn__=*NK-R
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AKCJA 3 -MAM SZTAMĘ 

Z ANIOŁAM

Odwiedzili�my Fundację DOTYK ANIOŁA,
kt�rej przekazali�my zebrane dary, upieczone
ciasta oraz karteczki �wiąteczne z życzeniami   
 i opłatkami. Cieszymy się niezmiernie, że nasza
młodzież niesie dobro, reaguje na potrzeby
senior�w, a także na każdy sygnał chętnie
przyłącza się do  akcji charytatywnej.
Tak wła�nie wygląda sztama z Aniołami...
Ta fundacja powstała z potrzeby serca. ZSP Nr 2
w Kro�nie zawsze to serce otwiera i wspiera     
 w potrzebie. ,,Nie krępuj się by� dobrym” - to
hasło nieustannie przy�wiecało nam w trakcie
trwania całej zbi�rki.

Wykład wraz z warsztatami prowadziła Pani mgr. inż.
Elżbieta Brągiel. Tematem wykładu były "Napoje
izotoniczne".
Uczniowie dowiedzieli się "co w sobie kryją" oraz jak mogą
je zrobi� sami - tak dobrze znane im napoje izotoniczne.
Sprawdzili r�wnież jak dużo cukru znajduje się            
 w popularnym napoju Coca-coli a także jak czyta� i na jakie
substancje chemiczne należy zwr�ci� uwagę przy wyborze
napoj�w izotonicznych.

 
NAPOJE IZOTONICZNE

 
WYNIKI KONKURSU

CHEMICZNEGO
Wyniki szkolnego konkursu chemicznego:
miejsce ex aequo: Claudia Cach                
 i Aleksandra Biernackiej kl. IV TF oraz
Hanna Matsiuk kl. I TA/TF.

Konkurs na najładniejszą kartkę z życzeniami
bożonarodzeniowo-noworocznymi po niemiecku
rozstrzygnięty.
Autorami najładnieszych kartek, kt�re można
obejrze� poniżej, są Zofia Kwiatanowska (kl. III
TA/TF) i Paweł Cichocki (kl. II TŻ).

 KONKURS NA KARTKĘ
�WIĄTECZNĄ



W dniu 21 grudnia 2022 r. dla całej społeczno�ci naszej
szkoły odbył się Apel z okazji �wiąt Bożego Narodzenia.
Grupa wokalna „Dream” pod kierunkiem p. Wojciecha Bazana
oraz młodzież z Ukrainy pod opieką p. Kateryny Statsenko       
i p. Neli Kaluhiny przedstawiła program �wiąteczny: „Pod
dachem tkliwej kolędy, B�g rodzi się w człowieku”. Była to
wspaniała okazja do przybliżenia tradycji �piewania kolęd,
pastorałek, shchedrivek i piosenek �wiątecznych w kulturze
polskiej i ukrai�skiej oraz wprowadzenia wszystkich            
 w �wiąteczną atmosferę.
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 Cudowny �wiat piernik�w- film zmontowała 
Pani Kateryna Statsenko

Boże Narodzenie nieodłącznie kojarzy się z zapachem piernik�w doprawianych
cynamonem, gałką muszkatołową czy imbirem, a wypiekanie ich to niemal rodzinne
�więto. Nazwa piernik wywodzi się od staropolskiego słowa „pierny”, czyli pieprzny. 
To ciasto o słodko - pikantnym smaku, o długiej trwało�ci, zrobione z mąki pszennej lub
żytniej, miodu, karmelizowanego cukru, tłuszczu, jajek, �rodka spulchniającego, mocno
przyprawione przyprawami korzennymi. Z rozwałkowanego ciasta o głębokim,
brązowym kolorze wykrawane są r�żnorodne kształty, kt�re kojarzą się ze �więtami:
bałwanki, renifery, domki, choinki, gwiazdki i Mikołaje...
W wykonanie piernikowych pyszno�ci, jak r�wnież w przygotowanie wystawki, dużo
serca włożyła klasa II TŻ oraz III K. 

 
CUDOWNY �WIAT PIERNIK�W

�wiąteczny piernik o aromatycznym,
korzennym zapachu i intensywnym smaku, to
tradycyjny przysmak, bez kt�rego trudno sobie
wyobrazi� polskie Boże Narodzenie.
Co ciekawe - początkowo pierniczki nie go�ciły
na wigilijnym stole, a w… staropolskiej
apteczce.

APEL Z OKAZJI �WIĄT BOŻEGO
NARODZENIA

W ramach lekcji prowadzenia usług
gastronomicznych, klasa 4 Tż przygotowała
swoją propozycje nakrycia stoł�w
Bożonarodzeniowych.

ST�Ł PIEKNIE NAKRYTY

https://www.youtube.com/watch?v=46D5ve9PNJ0
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2352-cudowny-%C5%9Bwiat-piernik%C3%B3w
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2355-apel-z-okazji-%C5%9Bwi%C4%85t-bo%C5%BCego-narodzenia%E2%80%99-2022
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INICJATYWA NA MEDAL

 
W wojew�dzki  konkurs OHP o tematyce prospołecznej 
 „INICJATYWA NA MEDAL” zaangażowały się uczennice I klasy
Fryzjer, przygotowując akcję prospołeczna „�WIE�
PRZYKŁADEM – OSZCZĘDZAJ, WYŁĄCZAJ, ODZYSKUJ”. 

Grupa w składzie: Daria Mako�, Wiktoria Tabisz, Klaudia
Dufaj, Samanta Zbylut, Wiktoria Motyczka, Wiktoria Czelny,
Olga Wawrzkowicz, pochyliła się nad niezwykle ważnym
obecnie tematem społecznym - kryzysem energetycznym na
�wiecie, problemami i potrzebami w tym zakresie.  Akcja była
adresowana do grup r�wie�niczych.  
Prace zostały udokumentowane plakatem   i zdjęciami. 

W tymże konkursie uczennice zajęły II miejsce. 
             Serdecznie gratulujemy !!!

BOŻONARODZENIOWE 
INSPIRACJE

Warsztaty Bożonarodzeniowe to radosne i przywołujące Magię �wiąt Bożego Narodzenia
tw�rcze spotkanie z młodzieżą w �wietlicy Hufca Pracy. Tworzenie ozd�b choinkowych,
stroik�w i dekoracji na �wiąteczny st�ł, w tym roku było inspirowane dostępnymi w naszych
ogrodach naturalnymi materiałami przyrodniczymi oraz tych nadających się do recyklingu:
słoik�w, szyszek, fantazyjnych gałązek winogrona, orzech�w, wstążek po prezentach, itp.
Zajęcia w �wiątecznej atmosferze zawsze sprzyjają integracji w�r�d młodzieży, rozwijają
tw�rczo�� plastyczną, manualną, przybliżają polska tradycję, otwierają serca na pomoc innym.



Pod koniec grudnia w�r�d młodocianych pracownik�w
został rozegrany Turniej Tenisa Stołowego                   
 o "Mistrzostwo 9-10 Hufca Pracy".  Do rozgrywek
przystąpiło 13 uczestnik�w z dw�ch szk�ł: Zespołu
Szk�ł Ponadpodstawowych Nr2 oraz Zespołu Szk�ł
Architektoniczno Budowlanych w Kro�nie. Rywalizacja
odbywała się w dw�ch kategoriach: dziewcząt              
 i    chłopc�w. 

Turniej tenisa stołowego jest cykliczną imprezą
sportowa, kt�rej celem jest przede wszystkim
popularyzacja tej   dyscypliny w�r�d młodzieży,
aktywnego trybu spędzania czasu wolnego, rozwijanie
zasad fair - play oraz integracji w�r�d młodzieży. To
sport, w kt�rym liczy się taktyka i pozwala ją
skutecznie rozwija�.
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TURNIEJ  TENISA  STOŁOWEGO  OHP

Pierwsze miejsce w swoich  kategoriach  zajęli:
Klaudia Dobrowolska, Jakub Chmiel.

Drugie miejsce:  Emilia Wilk, Krystian
Kłosowicz.

Trzecie miejsce: Amelia Kubacka, Jakub
Szałankiewicz.

Wszystkim uczestnikom zawod�w gratulujemy         
ducha walki i zaangażowania !

Młodociani pracownicy z  9-10 Hufca Pracy w Kro�nie zwiedzili zabytkowy dworek         
 w Żarnowcu, w kt�rym Maria Konopnicka spędziła wiele lat życia. Uczniowie podziwiali
piękne rękodzieła artystki i jej dzieci w stylu staropolskiego wzornictwa oraz bogatą         
 w zasoby bibliotekę. Młodzież wysłuchała prelekcji z prezentacją multimedialną „Tw�rczo��
patriotyczna Marii Konopnickiej”. Wyjazd został zorganizowany w ramach autorskiego
programu „Niezła sztuka – edycja II”, 

ŻARNOWIEC -
�LADAMI MARII KONOPNICKIEJ  
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AKTYWNI G�RĄ - PROGRAM
AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OHP

 W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kro�nie oraz     
 w  9-10 Hufcu Pracy  ruszył projekt „Aktywni g�rą”, kt�ry
realizowany jest w ramach wsparcia os�b młodych
znajdujących się w szczeg�lnie trudnej sytuacji –
Gwarancje dla młodzieży. Jest on skierowany do
młodzieży w wieku 15-20 lat, mającej zawartą umowę       
 o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz będącej
uczestnikiem OHP na ostatnim roku danego poziomu
kształcenia. 

W ramach programu pod okiem specjalist�w,
młodzież ma możliwo�� naby� dodatkowe
umiejętno�ci, np.  kurs komputerowy, prawo
jazdy, rozbudowa� kompetencje zawodowe
itp. 

W programie biorą udział uczniowie kl III W.

Ferie zimowe to dla młodzieży czas relaksu, odpoczynku i wytchnienia od trud�w
szkolnych. Jak co roku w tym okresie dla młodocianych pracownik�w 9-10 Hufca Pracy
została przygotowana oferta ciekawych zaję�. Lodowisko, zajęcia plastyczne, zajęcia
�wietlicowe.
Młodociani pracownicy wzięli udział w spotkaniu z panem Markiem Mrozkiem,
specjalistą ds. rozwoju zawodowego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kro�nie.
Jego tematem było podnoszenie kwalifikacji w formie doszkalania się oraz uczestnictwo
w dodatkowych kursach, kt�re spełniłyby oczekiwania rynku pracy, a tym samym
odpowiedział na zapotrzebowanie pracodawc�w.
Z uczestnikami Hufca spotkała się r�wnież pani Edyta Wilusz, po�rednik pracy           
 w kro�nie�skim Młodzieżowym Biurze Pracy, kt�ra om�wiła lokalny rynek pracy,
zaznajomiła z instytucjami �wiadczącymi usługi po�rednictwa pracy. Om�wiła także
kampanię informacyjną „Jobs for Young – praca dla młodych”, kt�rej celem jest
podniesienie �wiadomo�ci na temat usług sieci EURES w�r�d os�b młodych. 

 
AKTYWNE  FRIE  W OHP   

 

https://www.facebook.com/ceipm.ohp.krosno?__cft__[0]=AZWM6O26yciJjHZaRWxYsr1Eac9f-ND_Q9lklgVadfo6J_DW7A_3VaDNdKiNb_uefeN0g5FjH8Dak5L_5zpCfEPOMxJBB8_VtvQoRWfimheRf24CzKPJ1IZxEtMQNEZGE-hvN-pBYVIpGgrcDy4aEPM3vrzR2HKm8CdMjITcoigya2GupP4HQeWdV2wrKxwTBPwfSebGn4fQom7IJICBHfdb&__tn__=-]K-y-R
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WOJEW�DZKI KONKURS
CUKIERNICZY

Wojew�dzki etap turnieju zorganizowała Nasza szkoła wsp�lnie z Cukiernią Jagusia.
Rywalizowała najlepsza dziewiątka uczni�w wytypowanych przez szkoły zawodowe,
kształcące w zawodzie cukiernika – Zesp�ł Szk�ł nr 4 w Dębicy, Zesp�ł Szk�ł Gospodarczych
im. Mikołaja Spytka Ligęzy, Zesp�ł Szk�ł Usługowych i Spożywczych w Ja�le, Zesp�ł Szk�ł
Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu, Rzemie�lnicza
Branżowa Szkoła I Stopnia w Tarnowie oraz Zesp�ł Szk�ł Ponadpodstawowych nr 2          
 w Kro�nie.

Pierwsza czę�� turnieju była teoretyczna. Uczniowie mieli godzinę na rozwiązanie testu
przygotowanego przez komitet gł�wny turnieju we Wrocławiu.
W czę�ci praktycznej, kt�ra trwała 5 godzin, młodzi cukiernicy mieli do wykonania tort,       
 6 monoporcji (o takim samym składzie jak tort) oraz 6 figurek z marcepana lub masy
plastycznej. Każdy z element�w miał nawiązywa� do tematu przewodniego turnieju –
"Wsp�łczesna architektura".

 Sebastian Nowak z Zespołu Szk�ł Usługowych i Spożywczych w Ja�le (opiekun: Marta
Mikrut)
 Weronika Polak z Zespołu Szk�ł Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy            
w Rzeszowie (opiekun: Katarzyna Bomba)
 Laura Fruga z Zespołu Szk�ł Ponadpodstawowych nr 2 w Kro�nie (opiekun: Alicja
Kus).

Największą liczbę punkt�w zebrali:
1.

2.

3.

Każdy z nich ma szansę na udział w og�lnopolskim finale, kt�ry odbędzie się we
Wrocławiu. Jednak o zakwalifikowaniu zadecyduje komitet gł�wny.
Wojew�dzki turniej w Kro�nie zako�czyło uroczyste podsumowanie. Dla każdego
uczestnika były nagrody i pamiątkowe dyplomy.
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KADRA PEDAGOGICZNA ZSP NR 2 W
KRO�NIE WALCZY Z RUTYNA ZAWODOWĄ

Nauczycielki przedmiot�w gastronomicznych uczące w Zespole Szk�ł
Ponadpodstawowych Nr 2 w Kro�nie - pani Elżbieta Jaracz, pani Agnieszka Gonet,pani
Halina Szpiłyk i pani Anna Kustro� uczestniczyły w tygodniowym job shadowing w
o�rodkach kształcenia zawodowego w hiszpa�skiej Sewilli. Zdobywanie zagranicznego
do�wiadczenia zawodowego, było możliwe dzięki realizacji przez szkołę projektu „Ja w
Europie – marzenia się spełniają” realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej w ramach programu Erasmus+ o numerze 2022-1- PL01-KA122-VET-
000078283 w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1. Mobilno��
edukacyjna w latach 2021 – 27.

Uczestniczki obserwowały lekcje w Cesur - Centro Oficial de
Formaci�n Profesional oraz praktykę branżową uczni�w w
Fundaci�n Cruzcampo Hospitality School. Cesur to o�rodek
szkolenia zawodowego, kt�ry oferuje ponad 67 oficjalnych
kwalifikacji w r�żnych trybach, od nauki online, bezpo�redniej
i mieszanej do szkolenia dualnego. Obecnie Cesur posiada 25
o�rodk�w w hiszpa�skich prowincjach: Malaga, Sewilla,
Madryt, Badajoz, Cáceres, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria,
Santa Cruz de Tenerife i Saragossa i wsp�łpracuje z wiodącymi
firmami (m.in. Indra, IKEA, Accenture), aby uczniowie mogli
realizowa� obowiązkowy moduł Workplace Training. 

Natomiast Factoria Cruzcampo to przedsiębiorstwo z ponad
stuletnią historią, będące symboliczną ikoną dla lokalnej
społeczno�ci. Przedsiębiorstwo angażuje się w akcje
społeczne, między innymi prowadzi Fundaci�n Cruzcampo
Hospitality School, gdzie organizowane są kursy branżowe
profesjonalnej i nowoczesnej gastronomii umożliwiające
uczniom rozwijanie umiejętno�ci zawodowych w nowoczesnej
branży hotelarskiej. Fundacja wspiera rozw�j zawodowy        
 i osobisty lokalnej społeczno�ci także finansowo. 

Fundowane stypendia umożliwiają zdobycie kwalifikacji
zawodowych i zwiększają szanse na zatrudnienie. Uczestniczki
mobilno�ci poznały hiszpa�ski system edukacji szczeg�lnie
branżowej, kt�ry oparty jest na dualnym trybie kształcenia
zawodowego na poziomie podstawowym, �redniozaawansowanym     
i zaawansowanym. Umożliwia on zdobycie kwalifikacji zawodowych
dzięki harmonizacji proces�w nauczania i uczenia się między
instytucjami o�wiaty a pracodawcami. Następnie obserwowały, jak
wygląda jego realizacja w praktyce. 



 
          KOLNY WOLONTARIAT MISYJNY 

– GRUPA RAFIKI
 

 
          

 

37

Nauczycielki w Cesur obserwowały lekcje między innymi z takich przedmiot�w jak:
techniki kulinarne, podstawowe procesy ciastkarskie i cukiernicze, produkty kulinarne,
desery w gastronomii, a także zwiedzały pracownie kształcenia zawodowego, oglądały ich
wyposażenie, spotykały się z nauczycielami kształcenia branżowego szkoły partnerskiej       
i dyskutowały na temat dokumentacji nauczyciela, organizacji warsztatu pracy, program�w
nauczania, metod kształcenia, systemu oceniania, certyfikacji  oraz wykorzystania w pracy
nauczyciela aplikacji edukacyjnych. Natomiast w czasie wizyt w Fundaci�n Cruzcampo
Hospitality School, poznawały firmę od wewnątrz, rodzaje jej działalno�ci, wpływ na
lokalną społeczno�� i oczywi�cie formy oraz metody praktycznej nauki zawodu. Wizyty
stały się doskonałą okazją do poznania organizacji i kultury pracy w hiszpa�skiej szkole
oraz firmie. Dodatkowo uczestniczki podszkoliły umiejętno�ci językowe, komunikując się
w języku angielskim i hiszpa�skim.

W trakcie pobytu nauczycielki wymieniały do�wiadczenia,
dzieliły się dobrymi praktykami, zdobywały nową wiedzę         
 i umiejętno�ci zawodowe. Doskonaliły umiejętno�ci
personalne w międzynarodowym �rodowisku pracy oraz
poznawały kulturę i tradycje Hiszpanii. Po powrocie będą się
dzieliły wiedzą z innymi nauczycielami i wdrażały
zaobserwowane w hiszpa�skich szkołach ciekawe i skuteczne
w procesie nauczania i uczenia się metody i formy kształcenia
branżowego. 

W zdobywaniu międzynarodowego do�wiadczenia
zawodowego pomogła uczestniczkom mentorka pani
Dominika Jastrzębowska menager firmy po�redniczącej
Euromind, kt�ra wsp�łpracuje z andaluzyjskimi firmami         
i szkołami zawodowymi oraz zajmuje się między innymi
organizacją job shadowing nauczycieli w Hiszpanii. Bez
wątpienia wiedza i umiejętno�ci zdobyte w trakcie obserwacji
pracy zaowocują innowacyjno�cią procesu nauczania,
podniosą poziom kształcenia branżowego, a tym samym
zwiększą szanse na zatrudnienie absolwent�w ZSP NR 2        
 w Kro�nie na europejskim rynku pracy.  Opracowała Małgorzata Płatek



 
          

 

To dla nas duże wyr�żnienie i zaszczyt, tym bardziej, że
mogli�my po raz kolejny wystąpi�, ze znanym i sławnym Studiem
Piosenki Swing, kt�rego opiekunem jest P. Lucyna Durał.
Wsp�lnie zaprezentowali�my publiczno�ci, montaż słowno –
muzyczny z elementami audycji radiowej pt. „Z u�miechem w
Nowy Rok” autorstwa P. Wojciecha Bazana opiekuna Grupy
wokalnej DREAM.
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DZIE� ZE SWINGIEM

27 stycznia 2023 r. w na scenie Regionalnego Centrum
Kultur Pogranicza w Kro�nie odbył się, jak każdego
roku, w ramach Artystycznych Ferii Zimowych „Dzie� ze
Swingiem”. Do udziału w tegorocznej edycji „Dnia ze
Swingiem” została zaproszona m.in. Grupa wokalna
DREAM z naszej szkoły. 

Ponadto w programie, opr�cz naszego występu, były r�wnież
warsztaty wokalne prowadzone przez P. Karolinę Patlę, warsztaty
dotyczące technicznych aspekt�w nagra� w warunkach
domowych prowadzone przez P. Grzegorza Przepi�rę oraz
prezentacje debiutant�w i karaoke. Było to dla nas czyli
uczennic Magdaleny Szydło, Martyny Kułak, Mai Szydło oraz
opiekuna grupy wokalnej wspaniałe przeżycie, kt�re dostarczyło
nam opr�cz cennej wiedzy, wiele rado�ci i niezapomnianych
wraże�.

 WIZYTA STUDYJNA 
W PIZERNI CUORE DI NAPOLI 

 Młodociani pracownicy z II i III klasy Wielozawodowej w warunkach
naturalnych - w pizzeri  Cuore di Napoli - pod okiem wła�cicieli Magdaleny
Makulskiej i Alfonso Sapio, specjalizujących się w pizzy neapolita�skiej, 
 uczyli się sztuki wypieku pizzy. Szczeg�łowo poznali całą technologię jej
produkcji a także  tajniki innych specjał�w kuchni włoskiej. Wła�ciciele
przedstawili młodzieży zasady funkcjonowania nowoczesnej pizzerii i na
koniec najprzyjemniejsza czę�� spotkania, wsp�lne degustowanie
przygotowanych przez siebie pizz. Zdobyte umiejętno�ci zostały
potwierdzone dyplomami. Dodatkowo, każdy z uczestnik�w otrzymał
voucher na pizzę Margheritę.



prowadzenie Szkolnego Klubu
Sportowego (SKS) dla chętnej
młodzieży w grach zespołowych;
prowadzenie wsp�łzawodnictwa
sportowego między klasami tzw. Liga
szkolna w piłce siatkowej i nożnej;
cykliczna organizacja zaję�
rekreacyjno-sportowych dla
pracownik�w szkoły w piłce siatkowej

           

prowadzenie zaję� w obiektach;
sportowych MOSiR-u w Kro�nie –
lodowisko, stadion lekkoatletyczny,
bieżnie, skocznie, rzutnie itp.

Sukcesy sportowe:
III miejsce w Powiatowej Licealiadzie w piłce
ręcznej dziewcząt.

III miejsce w Turnieju piłki nożnej dziewcząt
o Puchar Dyrektora II LO w Kro�nie.

 
SPORT 

W zakresie aktywno�ci sportowo-rekreacyjnej nauczyciele wychowania fizycznego
podjęli następujące działania:

organizacja Licealiad w r�żnych dyscyplinach
sportowych zgodnie z Kalendarzem Szkolnego
Związku Sportowego w Kro�nie;
czynny udział w zawodach i Licealiadach
sportowych organizowanych w innych
szkołach;
organizacja zawod�w sportowych dla szk�l
podstawowych w ramach promocji szkoły;
organizacja rozgrywek sportowych o Puchar
Dyrektora Szkoły;
organizacja zawod�w sportowych dla uczni�w
naszej szkoły w ramach r�żnych uroczysto�ci
szkolnych i imprez cyklicznych tj. Mikołajki,
Dzie� Kobiet i Chłopaka itp.
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BRANŻOWA SZKO

 

 
PODSUMOWANIE WYNIK�W PO I SEMESTRZE

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
 

Uczniowie kt�rzy uzyskali najwyższą �rednią ocen:

 
klasa - I TA/TF

Matsiuk Hanna 4,65
Gosztyła Oliwia 4,32 

Herchenko Anna 4,26 
Turek Martyna 4,10 

Zubik Amelia 4,10
 

klasa -  I TŻ
 

Pavlina Olena 4,47
Kubit Martyna 4,26 

P�łchłopek Karolina 4,05
 

klasa -  II TF
 

Kiełtyka Julia 4,28 
Łątka Natalia 4,22

 
 

   klasa - III TF
 

Szmyd Magda 4,33
 

klasa - IV TA/TF
 

Czyż Emilia 4,83 
Olejarska Patrycja 4,61
Kaufmann Natalia 4,00

 
klasa - IVTŻ

 
Malig Angelika 4,22

 
 

klasa - IV TA/TŻ
 

Dziedzic Dominika 4,54 
Wierdak Małgorzata 4,46

Zych Izabela 4,42 
Gierlach Karolina 4,08 

Zajdel Wiktoria 4,04 
 

klasa - IV TF
 

Petka Andżelika 4,67
Cach Claudia 4,50 

Chrobok Aleksandra 4,00 
Filar Dorota 4,36 

Fruży�ska Weronika 4,36 
Sk�rska Oliwia 4,25

Gazda Katarzyna 4,17 
Owoc Marta 4,08

 
 
 
 
 

 
TECHNIKUM  NR 2

 

Gratulujemy i życzymy 
dalszych    sukcesów!!!

 
 

klasa - II TŻ
 

Cichocki Paweł 5,00 
Rogalska Zuzanna 4,21
Podlaszczak Julia 4,04

Kułak Martyna 4,03 
 

klasa - III TA/TŻ
 

Godek Wiktoria 5,05
Petka Sylwia 4,95

�wirad Karolina 4,71
Adamska Magdalena 4,53

Jendruczko Weronika 4,50
Marszałek Magdalena 4,35

Wierdak Anna 4,15
�rebiec Agnieszka 4,12

Hofman Adam 4,00 
Kobylarczyk Mateusz 4,00
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PODSUMOWANIE WYNIK�W PO I SEMESTRZE

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
 

Uczniowie kt�rzy uzyskali najwyższą �rednią ocen:

 
BRANŻOWA SZKOŁA 

I STOPNIA
 

klasa - I C/K
 

Pernal Klaudia 4,76
Krajewska Magdalena 4,13 

 Szelc Aleksandra 4,06
Klatka Aleksandra 4,00 

 
klasa - I F

 
Betlej Marcelina 4,41 

Mako� Daria 4,41
Adamczyk Aleksandra 4,22

Tabisz Wiktoria 4,18
Gł�d Dominika 4,06 

 Wiszniewska Aleksandra 4,06 
 Ząbik Milena 4,00 

 
klasa - I W

 
Nahorna Julia 4,07

 

  klasa - II F/K
 

Janik Natalia 4,46 
 Jurczak Natalia 4,15

 
klasa - II W

 
Grochmal Wiktoria 4,10 

 Kubacka Amelia 4,10 
 

klasa - III K
 

Farbaniec Milena 4,81 
 Ziobrowska Izabela 4,44

Czuba Kamila 4,25 
 

klasa - III W
 

 Fruga Laura 4,85 
Lorenc Kacper 4,46

 Grzegorzek Amelia 4,40 
Najba Nikola 4,27

Biłas Angelika 4,00

Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!!!



 
          KOLNY WOLONTARIAT MISYJNY 

– GRUPA RAFIKI
 

                                     Gazetka 
Zespołu Szk�ł Ponadpodstawowych Nr 2 w Kro�nie
                                 "SZPETNAR"
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