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W ramach realizacji projektu „Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego” -
Erasmus+ (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkole� młodzieży i
sportu na lata 2014-2020) grupa 16 uczennic kształcących się w branży fryzjerskiej i
analitycznej poszerzała i doskonaliła swoje kwalifikacje zawodowe. Beneficjentki
projektu bardzo wysoko oceniły kompetencje zawodowe oraz zaangażowanie w
nauczanie zawodu pracodawc�w wybranych przez firmę Euromob do realizacji projektu.
Dzięki temu zdobyły wiedzę na temat specyfiki poszczeg�lnych stanowisk pracy, a
opr�cz doskonalenia kompetencji zawodowych zawartych w programie staży i praktyk,
miały okazję nauczy� się nieznanych im wcze�niej umiejętno�ci.
Po powrocie dzieliły się do�wiadczeniami z koleżankami i kolegami w szkole              
w czasie Erasmus Days. Stażystki wymieniały wiele korzy�ci płynących z udziału              
w zagranicznych stażach. Uważają, że staże to czas, kiedy zdobywa się do�wiadczenie
zawodowe w rzeczywistych warunkach. Z każdym dniem pracodawca wdraża stażystę do
pracy, nakłada na niego bardziej odpowiedzialne i wymagające obowiązki, co pozwala
dobrze pozna� zasady funkcjonowania firmy. Staż oznacza r�wnież nawiązanie nowych,
międzynarodowych znajomo�ci i relacji, wej�cie w branżowe �rodowisko, a nawet
pozyskanie przyjaci�ł za granicą. Nieocenioną korzy�cią jest kształtowanie kompetencji
miękkich, takich jak: komunikatywno�� w obcym języku, samodzielno��, możliwo��
sprawdzenia siebie i umiejętno�ci radzenia sobie w nieznanym otoczeniu, praca w
zespole itp. To wła�nie na nich zależy najbardziej wsp�łczesnym pracodawcom.
Uwie�czeniem stara� jest zdobycie certyfikat�w (zawodowego, językowego i Europass
Mobilno��), kt�re uznawane są w całej Unii Europejskiej i stanowią przepustkę do
europejskiego rynku pracy. Niewątpliwym walorem zagranicznych mobilno�ci są
r�wnież bogaty program kulturowy i atrakcje turystyczne, kt�re oferują organizatorzy.
Stażystki w wolnym czasie zwiedzały Pavoa de Varzim oraz Esposende, w kt�rych
odbywały staże, poznawały kulturę i obyczaje Portugalii. Firma Eromob zapewniła
dodatkowe atrakcje turystyczne, kt�rymi były wycieczki do wspaniałych, historycznych
miejsc, takich jak: Braga, Aveiro, Guimaraes, Vila do  Conde czy  Porto.  Zyski z udziału
w zagranicznych stażach są niepoliczalne i wieloaspektowe, dlatego nasza szkoła z
powodzeniem realizuje następne projekty, kt�re umożliwiają uczestnikom zdobycie
cennego, zagranicznego do�wiadczenia branżowego. Aktualnie odbywa się nab�r na
staże branżowe w Portugalii w ramach projektu „Zagraniczny staż = lepsza
przyszło��”, kt�ry skierowany jest do uczni�w kształcących się w branżach
gastronomicznej i fryzjerskiej.

           

 
   CZY WARTO WYJECHA� 

NA STAŻE BRANŻOWE DO PORTUGALII ? 
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Zapraszamy do udziału w Rekrutacji. Pamiętajcie, zagraniczne staże są darmowe, bo
„Wsp�łfinansowane w ramach programu UE Erasmus+”. Naprawdę warto! Z Firmą
Euromob znajdującą się w Pavoa de Varzim, ZSP nr 2 w Kro�nie wsp�łpracuje od wielu
lat, dzięki czemu znaczna liczba uczni�w zdobyła bardzo cenne do�wiadczenie
zawodowe w renomowanych przedsiębiorstwach branżowych w Portugalii. 



Uczniowie klas: III F/K i III TŻ i II K          
 na zajęciach z pracowni gastronomicznej, 
w ramach pokazu „Kasze w kuchni”,
wykonali  potrawy  z  kasz: kotlety z kaszy
gryczanej i mięsa z sosem z grzyb�w le�nych,
kaszę jaglaną zapiekaną z malinami          
 i jagodami, ryż zapiekany z jabłkami z bitą
�mietaną, rafaello  z  kaszy  jaglanej,  ryż 
z kurczakiem i warzywami, ciasteczka          
 z kaszy jaglanej, zapiekankę z kaszy
gryczanej z kurczakiem i warzywami, kaszę
jaglaną z cukinią, kaszotto, tortillę z kaszą
perłową z kurczakiem, warzywami i serem.

Uczniowie kl. II TA/TŻ i III TŻ podczas
organizacji szkolnego dnia nale�nika
udowodnili, że nale�niki mogą by� słodkie,
wykwintne, zawijane i składane na r�żne
sposoby. Uczcili w ten spos�b �więto tych
cienkich placuszk�w, kt�re przypada na 40
dzie� po Bożym Narodzeniu tj. w �więto
Matki Boskiej Gromnicznej.

 
DZIE� NALE�NIKA

 

Młodzież z klasy II TŻ zamieniła pracownie szkolne w prawdziwą pierogarnię i zaproponowała
pierogi własnej produkcji w kilku odsłonach:
• ukrai�skie (z ziemniakami, twarogiem, boczkiem)
• ze szpinakiem i serem feta
• z kapustą i prawdziwkami
• z kaszą jęczmienną, boczkiem i twarogiem
• z owocami – truskawkami i wi�niami
• z soczewicą i suszonymi pomidorami
• z ciecierzycą i marchewką
• z mięsem

Wszystkie smakowały wy�mienicie !
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KASZE W KUCHNI

 

 
 

FESTIWAL PIEROG�W



Nasza szkoła przekazała na ręce PCK w Kro�nie
posegregowane i popakowane liczne dary 
w ramach akcji wsparcia pomocy dla Ukrainy.
Dziękujemy Wam uczniowie i nauczyciele
serdecznie za te pierwsze dni zbi�rki, za Waszą
hojno�� i zaangażowanie. Czę�� dar�w
przekazali�my rodzinom, kt�re w swoich domach
przyjęły obywateli Ukrainy. Koordynatorem akcji
były: pani Agata Betlej i pani Iwona Milczek
Hejnar.

ZBI�RKA
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NARODOWY DZIE� PAMIĘCI ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH - NIEZŁOMNYCH

1 Marca obchodzony jest w naszym kraju
jako Narodowy Dzie� Pamięci Żołnierzy
Wyklętych - Niezłomnych.
�więto to dedykowane jest bohaterom
antykomunistycznego podziemia, kt�rzy w
latach (1944 - 1963) z bronią w ręku, jak
r�wnież i w inny spos�b przeciwstawili
się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą
reżimowi komunistycznemu.

Uczniowie naszej szkoły z kl. II TF oraz kl. IV TA/TF pod opieką p. dyrektora Bogdana
Skotnickiego oraz nauczycieli p. Barbary Lągawy - Dere� i p. Małgorzaty Mercik
uczestniczyli 4 marca w sesji po�więconej Żołnierzom Wyklętym zorganizowanej przez
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Karpacką Pa�stwową Uczelnię w Kro�nie
oraz posła na Sejm RP Piotra Babinetza i Prezydenta Miasta. Prelegent dr hab. Krzysztof
Kaczmarski wygłosił wykład na temat podziemia antykomunistycznego na Rzeszowszczy�nie.
Następnie został zaprezentowany film dokumentalny pt. "W godzinie pr�by". Dalsza czę��
uroczysto�ci związanych z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyła
się 6 marca. Wzięła w nich udział r�wnież delegacja z naszej szkoły. Tego dnia
uczestniczyli�my we Mszy �w. w intencji Obro�c�w Ojczyzny w Bazylice kolegiackiej �więtej
Tr�jcy w kro�nie�skiej Farze. Następnie oddali�my hołd Bohaterom Powstania
Antysowieckiego i złożyli�my wiązanki kwiat�w przy Tablicy W hołdzie Ofiarom terroru
komunistycznego. Następnie udali�my się na Cmentarz Komunalny w Kro�nie, gdzie zostały
przez poszczeg�lne delegacje złożone kwiaty przy pomniku Żołnierzy Niezłomnych.



ZABIEGI KOSMETYCZNE
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ZAJĘCIA WARSZTATOWE NA KPU

Uczniowie klas III TA/TŻ i III TF wzięli udział w zajęciach warsztatowych na KPU.
Tematem zaję� była laboratoryjna ocena jako�ci wybranych surowc�w zwierzęcych oraz
zastosowanie składnik�w pochodzenia ro�linnego w produkcji suplement�w diety              
i kosmetyk�w. Zajęcia te cieszyły się dużą popularno�cią w�r�d uczni�w.

Piękne dłonie są wizyt�wką każdej
kobiety, dlatego należy o nie dba� i je
pielęgnowa�.

W pracowni kosmetycznej można było
wykona� peeling dłoni i maskę parafinową,
kt�ra ma działanie nawilżające, otulające 
i zmiękczające nask�rek. O dobroczynnym
wpływie parafiny przekonały się uczennice
klasy I TF, II TF i III F.

ZABIEGI KOSMETYCZNE

USŁUGI FRYZJERSKIE W DPSUczniowie klasy IIITF/TA kształcący się 
w zawodzie technik usług fryzjerskich
wykonywali usługi fryzjerskie             
 w Domu Pomocy Społecznej Zakonu
Bonifrat�w w Iwoniczu.
Podcinanie włos�w, farbowanie,
modelowanie, rozweselało twarze
podopiecznym. Zar�wno kobiety jak 
i mężczy�ni korzystali z usług, kt�re
sprawiły im ogromną rado��. 
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BY� JAK MEDALISTA – WOJEW�DZKI

KONKURS OHP

Ideą konkursu było popularyzowanie historii drużyn
sportowych lub sportowc�w, kt�rzy zasłużyli się               
w r�żnych dziedzinach sportu i cechowali się wybitnymi
osiągnięciami.
Zadaniem uczestnik�w było przygotowanie materiału
konkursowego w formie plakatu, kolażu, prezentacji
Power Point, materiału wideo lub relacji fotograficznej –
przedstawiającej inspiracje uczestnika postacią ze �wiata
sportu w oparciu o wybraną dyscyplinę sportową, kt�rą
sam uprawia.
Gł�wnym przesłaniem konkursu było promowanie
aktywno�ci fizycznej oraz zdrowego stylu życia. 

Ochotnicze Hufce Pracy realizując swe zadania szczeg�lną uwagę przywiązują do
podnoszenia poziomu kształcenia w zakresie przygotowania zawodowego
młodocianych pracownik�w. Jest to realizowane między innymi poprzez ciągłe
monitorowanie tego procesu. Jednym z jego element�w jest organizacja konkursu      
 pt. „Sprawny w zawodzie”.
Konkurs jest wieloetapowy, promowana jest wiedza z zakresu prawa pracy                
 i przestrzegania przepis�w BHP.
W 2022 roku uczestnicy przystąpili do rywalizacji w następujących zawodach: fryzjer,
mechanik pojazd�w samochodowych, sprzedawca oraz konkurs w zakresie znajomo�ci
zasad bezpiecze�stwa i higieny pracy z elementami prawa pracy.

 
„SPRAWNY W ZAWODZIE 2022” –
OG�LNOPOLSKI KONKURS OHP

Zwycięzcami etapu lokalnego konkursu zostali: Aleksandra Sieniawska z III F,
Aleksandra Włodarz z kl III F oraz Jakub Konop z III kl. W 
Reprezentowali oni 9-10 Hufiec Pracy na etapie wojew�dzkim.

I miejsce w konkursie wojew�dzkim zajął Jakub Konop z III kl. W 

W rywalizacji wojew�dzkiej:

I miejsce w zawodzie Sprzedawca zajął Jakub Konop 
z kl. III W – przygotował film obrazujący jego pracę 
w tym zawodzie.

I miejsce w kategorii BHP z elementami prawa pracy
zajęła Emanuela Bujara z kl. III F/K
Reprezentowała Komendę Wojew�dzką OHP w konkursie
og�lnopolskim w tej kategorii.

II miejsce w zawodzie Fryzjer zajęła Emanuela Bujara 
z kl. III F/K – rywalizowała w konkursie praktycznym 
w OSiW Iwonicz.



KONKURS OHP MAM TALENT 

ZAJĘCIA W PRACOWNIACH
FRYZJERSKICH

ZAJĘCIA W PRACOWNIACH
FRYZJERSKICH
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Młodzież z 9-10 Hufiec Pracy w Kro�nie wzięła udział w akcji prospołecznej, kt�rej
gł�wnym przesłaniem jest solidarno�� z osobami z Zespołem Downa. Ludzie na całym
�wiecie zakładają kolorowe, niepasujące do siebie skarpetki z r�żnych par. Ta niepełna
sprawno�� polega na obecno�ci dodatkowego chromosomu w 21 parze . Dlatego kolorowe
skarpetki nie do pary to symbol niedopasowania genotypowego, z jakim zmagają się te
osoby. Akcja ta miała na celu promowanie praw os�b z Zespołem Dawna do pełnego
uczestnictwa w życiu społecznym oraz osobiste angażowanie młodzieży do działa�
ważnych społecznie.

DZIE� BEZ PLECAKA

21 MARCA - �WIATOWY DZIE�
KOLOROWEJ SKARPETKI

 

 
ZADBAJ O SIEBIE NA WIOSNĘ!

              

Dzie� bez plecaka uczniowie i nauczyciele wykazali
się niezwykłą kreatywno�cią w poszukiwaniu
zastępczych wariant�w - od walizek r�żnych
rozmiar�w, przez skrzynki na narzędzia, koszyki
(wiklinowe, sklepowe, ogrodowe, zabawkowe),
przeno�ne lod�wki, w�zki dla lalek, aż po... taczki
ogrodowe Dziękujemy wszystkim za udział w
zabawie!

Zadbaj o siebie na wiosnę! - takie hasło
przy�wiecało uczennicom klasy I TF. Pod
czujnym okiem nauczyciela p. Małgorzaty
Ciereszy�skiej, podczas zaję� z kosmetyki
pielęgnacyjnej i upiększającej uczniowie
wykonywali zabiegi na twarz. Pielęgnacja
jest bardzo ważnym krokiem w dbaniu 
o sk�rę. Wła�ciwe wykonany demakijaż
oraz zabiegi dodatkowe typu peeling oraz
maski dodają naszej sk�rze blasku 
i promienno�ci. 



KONKURS OHP MAM TALENT 

ZAJĘCIA W PRACOWNIACH
FRYZJERSKICH

Czy przestępcą można się urodzi�? Poznaj tajniki kryminologii,
Poznaj tajemnice laboratorium kryminalistycznego,
Jak w Polsce walczono z mafią. Czym jest ciemna liczba przestępstw.

W dniach od 23.03.2022 r. do 05.04.2022 r. uczniowie klas analitycznych uczestniczyli 
w wykładach otwartych, organizowanych przez WSPiA w Rzeszowie, kt�ra sprawuje
patronat nad technikum analitycznym. Tematy oraz tre�� wykład�w zostały opracowane
w oparciu o szeroką wiedzę i do�wiadczenie pracownik�w naukowych oraz ekspert�w -
byłych i czynnych prawnik�w służb mundurowych zatrudnionych w Wyższej Szkole Prawa
i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Tematyka wykład�w była bezpo�rednio
związana z innowacją realizowaną w technikum analitycznym tj. kryminologia i analiza
kryminalna. Poruszane tematy na wykładach:

ZAJĘCIA W PRACOWNIACH
FRYZJERSKICH
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Kolor włos�w i fryzura zmienia wizerunek kobiety i sprawia, że czuje się ona wyjątkowo.
W dniu 29 marca podczas zaję� praktycznych w pracowniach w szkolnych uczniowie klasy
3 TA/TF stali się autorami fryzjerskich metamorfoz związanych ze zmianą koloru włos�w
i stylizacją fryzur. W ten spos�b starsi uczniowie dzielili się umiejętno�ciami              
z młodszymi, kt�rzy podpatrywali ich przy pracy.

ANALITYCY 
W �WIECIE KRYMINOLOGII

ZAJĘCIA W PRACOWNIACH
FRYZJERSKICH

 
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI

WOJSKA POLSKIEGO
  

              
Naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele Wojska Polskiego, kt�rzy przyjechali z prelekcją
pt. „Zosta� żołnierzem Rzeczypospolitej”. Z ramienia Wojskowej Komendy Uzupełnie� 
w Ja�le udział wziął ppor. Marcin Kustro� oraz dwoje żołnierzy Wojsk Obrony
Terytorialnej. Przedstawiciele WP om�wili jakie są wymagania stawiane przyszłym
kandydatom do zawodowej służby wojskowej, a także jakie są możliwo�ci rozwoju dalszej
kariery życiowej w Siłach Zbrojnych RP.



ANALITYCY W AKCJI !
  

              

Uczniowie kształcący się na kierunku technik analityk w ramach opracowanej
innowacji technologia produkcji kosmetyk�w uruchomili szkolną fabrykę kosmetyk�w
naturalnych oraz �wiec parafinowych.
W trakcie trwania semestru na zajęciach z technik laboratoryjnych uczniowie zdobywali
wiedzę teoretyczną, kt�ra pomogła im w zrozumieniu procesu produkcyjnego, a także
wła�ciwo�ci fizykochemicznych otrzymanych produkt�w. Podczas zaję� praktycznych 
w laboratorium analitycy nabywają umiejętno�ci praktyczne, kt�re są niezbędne do
prawidłowej i bezpiecznej pracy w laboratorium. Efektem prac całego zespołu
analityk�w są setki kosmetyk�w (m.in. mydełka naturalne o wła�ciwo�ciach
nawilżających oraz peelingujących, sole kąpielowe wzbogacone w naturalne zioła,
musujące kule kąpielowe o wła�ciwo�ciach nawilżających), a także �wiec parafinowych 
o naturalnych zapachach, wzbogacone darami natury.
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Władze uczelni przywitały naszych uczni�w na terenie Uczelni, a następnie przeszli�my
do Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej WSPiA,
gdzie odbyły się warsztaty: Kryminologia i taktyka kryminalistyczna w zwalczaniu
przestępczo�ci zorganizowanej i mafijnej oraz Kryminologia w laboratorium
kryminalistycznym, prowadzone przez do�wiadczonych wykładowc�w praktyk�w Uczelni.
Po kr�tkiej przerwie przeszli�my na wykłady Psychologia i kryminologia w służbie
penitencjarnej oraz Sylwetka sprawcy przestępstwa od Lambrosa do czas�w
wsp�łczesnych. Na koniec uczniowie zostali zaproszeni przez władze Uczelni na
poczęstunek oraz otrzymali drobne upominki.

W dniu 4 kwietnia 2022 r. w WSPiA
Rzeszowskiej Szkole Wyższej odbyły się
Dni otwarte Kryminologii w WSPiA, 
w kt�rych uczestniczyli uczniowie naszej
szkoły kształcący się na kierunku technik
analityk.

DNI OTWARTE 
KRYMINOLOGII  W WSPIA



W dniu 7 kwietnia 2022 r.w naszej szkole
�więtowali�my �wiatowy Dzie� Autyzmu

. Uczniowie i nauczyciele wybrali dzi�
kolor niebieski w r�żnych odcieniach.
Klasa I TŻ okazała się zwycięzcą.
Gratulujemy i dziękujemy za udział w
akcji.

�WIATOWY DZIE� AUTYZMU               

W naszej szkole Samorząd Uczniowski
przeprowadził zbi�rkę pieniędzy
przeznaczonej na zakup mleka
hipoalergicznego dla dzieci z Ukrainy.
Ta szczytna akcja pomogła nam zebra�
kwotę : 537,74 złotych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
nauczycielom i uczniom za wsparcie
akcji. Działamy dalej !!!
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AKCJA ZBI�RKA PIENIĘDZY

PERSONALNY TRENER 
ZDROWIA I URODY

Grupa uczni�w z klasy III TŻ w ramach zaję� z innowacji pedagogicznej Personalny
trener zdrowia i urody wybrała się na wycieczkę przedmiotową do Xtreme Fitness
Gyms. Na miejscu spotkali się z trenerem personalnym p. T. Hawrotem, kt�ry
opowiedział o swojej pracy,  korzy�ciach dla organizmu płynących z treningu
siłowego. Następnie om�wił sprzęt do �wicze� a młodzież mogła skorzysta�                
 i spr�bowa� swoich możliwo�ci na siłowni. Wida� było, że zostali skutecznie
zachęceni do tej formy aktywno�ci fizycznej, ponieważ niekt�rzy stwierdzili na
koniec pobytu w siłowni, że od tej pory będą chętnie korzysta� z tej formy ruchu,
kt�ra pomoże im zadba� o swoją formę a także "wyrze�bi�" sylwetkę.



Uczniowie naszej szkoły wsp�lnie 
z Kołem Gospody� Wiejskich 
w Kopytowej przygotowali stoisko 
w ,,strefie gastro", podczas nocnej
jazdy dla Mai.
Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc
paniom z koła gospody�, liczymy na to,
że jeszcze uda nam się zorganizowa� nie
jedną rzecz na tak szlachetny cel. A Mai
życzymy dużo zdrowia.

WSP�LNIE MOŻEMY DUŻO              

W ostatnich miesiącach w naszej szkole odbyły się
trzy kursy doskonalące: barma�ski, baristyczny 
i kelnerski. Uczniowie kształcący się na kierunkach
gastronomicznych docenili możliwo�ci
podniesienia swoich kwalifikacji, jakie stwarza im
szkoła. Ze względu na duże zainteresowanie
poszerzaniem wiedzy i umiejętno�ci zajęcia odbyły
się w sze�ciu grupach. W trakcie szkolenia
uczestnicy zdobywali wiedzę teoretyczną               
i praktyczne umiejętno�ci branżowe z zakresu
obsługi go�ci, parzenia kawy i przygotowywania
napoj�w mieszanych. 
Uczestnicy otrzymali certyfikaty uko�czenia
kursu, kt�rych posiadanie zwiększy ich szanse na
zatrudnienie na rynku pracy.  Gratulujemy!!!
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ZAWODOWIEC
 – DOBRY FACHOWIEC



ŻO              
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10 kwietnia młodzież z 9-10 Hufiec
Pracy w Kro�nie kwestowała na
ulicach miasta, sprzedając
własnoręcznie wykonane żonkile.
Uzyskane w ten spos�b �rodki zostały
przekazane na rzecz kro�nie�skiego
Hospicjum.

XXV EDYCJA „P�L NADZIEI"
 W KRO�NIE

CZYTA� KAŻDY MOŻE... 

W szkole odbył się Konkurs Pięknego
Czytania, w kt�rym wzięli udział
uczniowie klas branżowych: I W, I K/F, 
II W, II K, III F, III Wp, III Wg. Uczestnicy
czytali i interpretowali głosowo nowelę
„Dym" Marii Konopnickiej. 

Oto zwycięzcy: 

I miejsce Aleksandra Mosur kl. III F,
II miejsce Norbert Liszka kl. III Wp,
III miejsce Natalia Janik kl. I F/K.

Zwycięzcom gratulujemy sukces�w! Wszystkim
uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

WIOSNA, ACH TO TY....

Kiedy wiosna budzi się do życia, rozkwita feerią
barw, wyzwala nową energię, daje mn�stwo
możliwo�ci na jej fotograficzne przywitanie. Swoją
wrażliwo�� i kreatywno�� zaprezentowali nam
młodociani pracownicy w konkursie fotograficznym
OHP "Wiosna, Ach to Ty..."
W etapie wojew�dzkim wyr�żnienie otrzymali
uczniowie III kl. W: Jakub Bielecki i Kamil Grysztar. 



WIZYTA W RAMACH 
PROGRAMU ERASMUS

 
 

  
              

Poznali koleg�w! Go�cie zaprezentowali swoją instytucję edukacyjną - IPALBTUR    
 in EUROPE (Reggio di Calabria)
Przygotowywali dania! W kuchni pracowały dwie ekipy: włoska i polska. 

12 nauczycieli z Włoch w ramach programu Erasmus w dniach 6 – 7 kwietnia
odwiedziło Polskę, a dokładniej Zesp�ł Szk�ł Ponadpodstawowych nr 2 w Kro�nie. 
Co robili Włosi w Polsce?

Nauczycielom pomagali uczniowie ze szkoły, kt�rzy uczestniczyli we wszystkich
procesach przygotowania posiłk�w. Szef kuchni z Włoch przygotował tradycyjne dania –
pasta carbonara oraz dwa rodzaje tiramisu, klasyczne i z kokosem. Polska ekipa
przygotowała żurek, pierogi i deser - Pawłowa. Praca nad przygotowaniem da� trwała 3
godziny, 
а następnie odbyła się degustacja. Wydaje nam się, że polskim kucharzom udało się
zaskoczy� swoich koleg�w z Włoch!
Drugiego dnia Włosi zapoznali się z dwoma lokalami: Cukiernią Jagusia w Kro�nie 
i Pijalnią Czekolady Chocolatier M. Pelczara w Korczynie. ZSP Nr 2 w Kro�nie
wsp�łpracuje z firmami od wielu lat: uczniowie odbywają u tych pracodawc�w praktykę, 
a czę�� z nich znajduje tam pracę po zako�czeniu edukacji.
Wła�ciciel cukierni Jagusia pan Arkadiusz Deptuch opowiedział go�ciom historię
swojego rodzinnego zakładu, kt�ra zaczęła się w latach 60. ubiegłego wieku! Dzi�
cukiernia produkuje wysokiej jako�ci słodycze. Włosi byli zainteresowani tym, jakie
włoskie przysmaki są popularne w Polsce. Pan Arkadiusz odpowiedział, że Polacy
bardzo lubią tiramisu i oczywi�cie lody! Gospodarz częstował wszystkich deserami.
Następnie Włosi odwiedzili Korczynę, w kt�rej od kilku lat działa Pijalnia Czekolady.
Mistrz opowiedział go�ciom o tym, z czego wykonane są produkty i jak można dokona�
oceny jako�ci czekolady. Zaproponował r�wnież wypr�bowanie r�żnych odmian tego
słodkiego specjału oraz zachęcił do własnoręcznego stworzenia tabliczki. Pan Mirosław 
z dumą opowiadał, jak sam stworzył całą koncepcję i projekt Pijalni Czekolady.      
 Dobra robota, Panie Mistrzu!
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Szpetnara odwiedziło ponad 330 uczni�w z kro�nie�skich szk�ł podstawowych oraz
okolicznych miejscowo�ci wraz z nauczycielami i rodzicami. „Event młodych
przedsiębiorc�w”, to przedsięwzięcie powstałe z my�lą o przybliżeniu uczniom warto�ci
kształcenia zawodowego, a także  podkre�lenia działa� innowacyjnych Zespołu Szk�ł
Ponadpodstawowych Nr 2 w Kro�nie.  Szkoła przygotowała dla odwiedzających nie tylko
stoiska, na kt�rych prezentowali się pracodawcy, sponsorzy, przedstawiciele uczelni
wyższych, ale r�wnież zaproponowała odwiedzenie  sal  szkolnych, w kt�rych można
było zobaczy� z bliska jak wyglądają zajęcia z zakresu analityki, fryzjerstwa, a także
gastronomii. Wszystkim przybyłym na „Event młodych przedsiębiorc�w” oraz
sponsorom, wystawcom, przedsiębiorcom serdecznie dziękujemy.

Dnia 6 kwietnia br., po dw�ch latach od ostatniego Eventu, nasza szkoła otworzyła
swoje drzwi przed uczniami klas �smych szk�ł podstawowych, ich rodzicami                 i
nauczycielami. Wsp�łorganizatorami imprezy byli: 9-10 Hufiec Pracy w Kro�nie oraz 
 Cech Rzemiosł R�żnych w Kro�nie. Honorowy Patronat objął Prezydent Miasta Krosna
pan Piotr Przytocki, a patronat medialny Portal Krosno112.pl. W�r�d zaproszonych go�ci
byli: Przewodniczący Sejmiku Wojew�dztwa Podkarpackiego pan Jerzy Borcz, Zastępca
Prezydenta Miasta Krosna pan Bronisław Baran, Przewodniczący Rady Miasta Krosna
pan Zbigniew Kubit, Komendant  9-10 Hufca Pracy w Kro�nie pan Emil Stachyrak,
przedsiębiorcy oraz sponsorzy naszej szkoły.
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IV „EVENT MŁODYCH  
 PRZEDSIĘBIORC�W” 

 



Co roku Podkarpacka Wojew�dzka Komenda OHP zachęca
młodzież do udziału w konkursie, kt�ry wzorem lat
ubiegłych jest ogłaszany przez Marszałek Sejmu Elżbietę
Witek i ma na celu upamiętnienie Zbrodni Katy�skiej.   
 Jest realizowany w 3 kategoriach: plastycznej, literackiej
oraz tekst piosenki.

Konkurs został zainicjowany jako uczczenie pamięci dla
pracy i zaangażowania w procesie edukacji i wychowania
uczestnik�w OHP – �p. Adama Hadława, Komendanta
Wojew�dzkiego PWK OHP.
Celem gł�wnym konkursu było nagrodzenie uczestnik�w,
kt�rzy wyr�żniali się osiągnięciami edukacyjnymi,
inicjatywno�cią i zaangażowaniem w przedsięwzięcia
kulturalno-o�wiatowe, sportowo-rekreacyjne. 

Laureatem I miejsca w wojew�dzkim konkursie „Wędka
Adama” została Emilia Zygmunt z III kl. F/K. 
Uczennica na swoim koncie w czasie trzyletniej edukacji
zebrała wiele nagr�d i wyr�żnie�. Gratulacje !!!
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WĘDKA ADAMA – KONKURS
PROMUJĄCY ZAANGAŻOWANIE

MŁODOCIANYCH PRACOWNIK�W

III EDYCJA OG�LNOPOLSKIEGO
KONKURSU „POLSKIE SERCE PĘKŁO.

KATY� 1940"

W tej edycji Młodocianych pracownik�w reprezentowali: Nikola Najba z kl. II W,
Amelia Kubacka, z kl. I W , Ewelina J�zefczyk z kl. III F, Emilia Zygmunt z kl. III F/K. 

W tym roku wyr�żnienie za swoją pracę – tekst piosenki - otrzymała Emilia Zygmunt 
z kl. III F/K. Wyrazy uznania!

Dzięki udziałowi w Konkursie młodzi ludzie mają okazję do kształtowania postaw
patriotyzmu oraz wykazania się kreatywno�cią i wrażliwo�cią, a przede wszystkim
wiedzą i rozumieniem tematyki Katynia — historii zbrodni i milczenia.



Okres przygotowa� do �wiąt Wielkanocnych
to szczeg�lna okazja do poznania przez
młodzież tradycji I zwyczaj�w �wiątecznych. 

Punktem kulminacyjnym inicjatywy było uczestnictwo    
 w Kiermaszu Wielkanocnym zorganizowanym przez
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, podczas kt�rego
były sprzedawane ozdoby �wiąteczne, wykonane przez
młodzież, vouchery od naszych pracodawc�w na r�żne
usługi: fryzjerskie, kosmetyczne, przegląd klimatyzacji,
wymiana opon itp.
Młodociani pracownicy aktywnie włączyli się w akcję na
r�żne sposoby, w kiermaszu brali udział: Mateusz Skrzęta
z kl. III F/K, Aleksandra Szelc z kl. I W, Oliwia Ochałek    
 z kl. III F.
Doch�d ze sprzedaży w kwocie 2098,41 zł w cało�ci
został przekazany na wsparcie dla Dawida.
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WARSZTATY WIELKANOCNE

 
KIERMASZ WIELKANOCNY –

 „ POMOC DLA DAWIDA”
 

„Pomoc dla Dawida” to og�lnopolska inicjatywa rekomendowana przez Kapitułę
Samorządno�ci Młodzieży OHP. Jej bohaterem był uczestnik Hufca Pracy w Lublinie
Dawid Grzesiak, kt�ry uległ bardzo poważnemu wypadkowi i był w trakcie kompleksowej
i kosztownej rehabilitacji.  

Jak co roku w 9-10 Hufcu Pracy zaproponowali�my młodzieży warsztaty
rękodzielnicze. Zostały wykonane pisanki, stroiki i inne dekoracje �wiąteczne            
 z wykorzystaniem r�żnorodnych element�w dekoracyjnych i metod np. decupage,
masy solnej, technik plastycznych. Prawdziwe cuda wyszły spod rąk młodocianych
pracownik�w! 
Tego rodzaju zajęcia zawsze przenoszą nas w nastr�j oczekiwania na �więta, jest to też
�wietna okazja do rozmowy i lepszego, wzajemnego poznania się, a rozwinięte
umiejętno�ci manualne na pewno zaowocują w przyszło�ci.



Technikum usług fryzjerskich przy Zespole Szk�ł Ponadpodstawowych Nr 2 w Kro�nie
reprezentowały uczennice: Karolina Mokrzycka, Edyta Staszel oraz modelki Paulina
Polakowska, Marta Owoc z kl. III TF oraz opiekun Celina Lula.
Uczennice naszej szkoły otrzymały dyplomy za udział w konkursie fryzjerskim.

KONKURS FRYZJERSKI 
„INSPIRACJE �LUBNE”              

 DZIE� HISZPA�SKI 
W  KPU W KRO�NIE 
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W dniu 21.04.2022 r. odbył się VII
Ponadregionalny konkurs wiedzy i umiejętno�ci
fryzjerskich, kt�rego tematem przewodnim były
„Inspiracje �lubne”.Organizował go Zesp�ł Szk�ł
Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie pod
patronatem Starosty Rzeszowskiego. O tytuł
najlepszego ucznia w zawodzie technik usług
fryzjerskich walczyły szkoły z wojew�dztw:
podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego.
Konkurs składał się z czę�ci teoretycznej             
i praktycznej.

 I miejsce w konkursie kulinarnym podczas Dnia
Hiszpa�skiego zorganizowanego przez Karpacką Pa�stwową
Uczelnię w Kro�nie zdobyli uczniowie ZSP Nr 2. Sukces
odnie�li Katarzyna Wi�niowska i Kamil Konopka uczący się    
 w klasie technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz
p. Anna Kustro� i p. Agnieszka Gonet, kt�re pomogły            
 w przygotowaniach do konkursu. Uczestnicy wykorzystali
do�wiadczenie zdobyte podczas stażu branżowego                 
 w Hiszpanii, w ramach projektu „ Zagraniczny staż – szansą
rozwoju zawodowego” Erasmus + (programu Unii
Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkole�, młodzieży           
 i sportu na lata 2014-2020). 

Dzięki pozyskaniu przez szkołę funduszy europejskich uczniowie
i nauczyciele mogli poszerza� wiedzę kulinarną w rzeczywistych
warunkach w hiszpa�skich restauracjach pod czujnym okiem
kucharzy z Sewilli. Do konkursowej degustacji potraw
hiszpa�skich uczniowie przygotowali: kanapki na bagietce         
 z guacamole, tapenadą oraz karmelizowaną gruszką,
wykorzystując typowe hiszpa�skie produkty m.in. oliwki, oliwę,
szynkę iberyjską, avocado, sery. Skład komisji oceniającej
stanowili Hiszpanie przebywający w KPU w Kro�nie w ramach
wymiany studenckiej Erasmus.
Umiejętno�ci kulinarne naszych uczni�w zostały docenione        
 i przyniosły wymierne efekty. W trakcie spotkania uczestnicy      
z łatwo�cią nawiązywali obcojęzyczne kontakty oraz wymieniali
do�wiadczenia z międzynarodowych staży i praktyk, 



26 kwietnia 2022 r. odbył się szkolny konkurs fryzjerski „Wiosenne metamorfozy”.
Wsp�łorganizatorem konkursu był Hufiec Pracy 9 – 10 Krosno. Na konkurs stawiły się
reprezentacje Branżowych Szk�ł I Stopnia. Wszystkie autorskie projekty fryzur zostały
wykonane z wielką precyzją. Nakład sił, �rodk�w i pomysł�w było ogromny. Dopełnieniem
fryzur były stylizacje odzieżowe, makijaż oraz dodatki podkre�lające zmysł fryzury
wykonanej przez ucznia lub pracownika młodocianego.
Komisja konkursowa, aby wyłoni� zwycięzc�w, szczeg�lną uwagę zwr�ciła na kreatywno�� 
 i pomysłowo�� formy fryzury oraz sp�jno�� stylizacji. Każda praca zasługiwała na uwagę.
Fryzjerska rywalizacja nagrodzona została brawami. Publiczno�� miała możliwo��
głosowania i wytypowania swojej najciekawszej fryzury.
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 SZKOLNY KONKURS FRYZJERSKI

 „WIOSENNE METAMORFOZY”

 DZIE� HISZPA�SKI 
W  KPU W KRO�NIE 

Jury konkursu w składzie: dyrektor szkoły – B. Skotnicki, p. Beata Kalisztan –
mistrz fryzjerstwa (zaproszony go��), pracownicy 9 -10 Hufca Pracy  , pracownicy 
 ZSP Nr 2, wyłoniło zwycięzc�w:

I miejsce – Patrycja Maciejowska kl. III F/K

II miejsce – Aleksandra Mosur kl. III F

III miejsce – Mateusz Skrzęta kl.  III F/K

Nagrody dla zwycięzc�w i wyr�żnionych ufundowali: dyrektor ZSP Nr 2, Hufiec Pracy 9 –10,       
 p. Beata Kalisztan. Pozostałe uczestniczki: Emilia Zygmunt kl. III F/K, Aleksandra Sieniawska    
 kl. III F, Weronika J�zefczyk kl. III F/K r�wnież otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku nasz konkurs spotka się z jeszcze większym
zainteresowaniem młodych mistrz�w fryzjerskiego rzemiosła. Uczestnikom dzisiejszego
konkursu życzymy dalszych sukces�w.

 
    OG�LNOPOLSKI KONKURS 

JĘZYKA ANGIELSKIEG „FORGET-ME- NOT”  

W dniu 21 kwietnia 2022 r. w naszej szkole odbył
się kolejny raz Og�lnopolski Konkurs Języka
Angielskiego „Forget-Me- Not”.
Edycja wiosenna konkursu pokazała, że uczniowie
coraz chętniej angażują się w dodatkową
aktywno�� pozaszkolną. Wyniki poznamy już
wkr�tce.

https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2192-og%C3%B3lnopolski-konkurs-j%C4%99zyka-angielskiego-%E2%80%9Eforget-me-not%E2%80%9D
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2192-og%C3%B3lnopolski-konkurs-j%C4%99zyka-angielskiego-%E2%80%9Eforget-me-not%E2%80%9D
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2192-og%C3%B3lnopolski-konkurs-j%C4%99zyka-angielskiego-%E2%80%9Eforget-me-not%E2%80%9D


 
   ROCZNICA UCHWALENIA 

KONSTYTUCJI 3 MAJA
  
  

 
  POŻEGNANIE MATURZYST�W

 

 
Tym, co w Polsce dali my�l,
Aby stworzy� cud majowy,

Cze�� z oddaniem zł�żmy dzi�,
Przed pamiątką chyląc głowy.
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7 kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczysta Akademia z okazji 231 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku.
Aby upamiętni� ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie z klas: IV TF/TA (Zuzanna
Sikorska, Oliwia Kłosowska, Klaudia Konarska), III TF (Claudia Cach, Katarzyna Gazda,
Aleksandra Długosz), II TF (Kinga Zajdel, Karolina Fiede� ), III TŻ (Bartłomiej Kołek) pod
kierunkiem Pani Małgorzaty Mercik i Pani Moniki Delikat przygotowali montaż słowno -
muzyczny o patriotycznej i rocznicowej wymowie.
Uczestniczący w akademii mieli możliwo�� przypomnienia sobie najważniejszych fakt�w
historycznych związanych z tym wydarzeniem. Pierwsza w Europie i druga na �wiecie
nowoczesna Konstytucja była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachowa�
niezależno�� pa�stwową oraz zapewni� możliwo�� rozwoju gospodarczego i politycznego
kraju.
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obchodzona jest od ponad 200 lat i nie
przeszkodziły w tym represje ani rozbiory. Przez te wszystkie lata, Polacy widzą w niej
symbol patriotycznych dąże� do odrodzenia. Kilkadziesiąt lat temu, jak i dzi�, rocznica ta
obchodzona jest z dumą i �wiadomo�cią jej znaczenia dla narodu polskiego.

29 kwietnia 2022 roku w Zespole Szk�ł
Ponadpodstawowych Nr 2 w Kro�nie odbyła się
uroczysto�� pożegnania klas maturalnych.       
 W akademii tak szczeg�lnej i wyjątkowej
uczestniczyli: Dyrekcja Szkoły, grono
pedagogiczne, zaproszeni go�cie, uczniowie klas
III, a przede wszystkim tegoroczni absolwenci.
Apel rozpoczęto od wsp�lnego za�piewania
hymnu narodowego. Następnie głos zabrał
Dyrektor p. Bogdan Skotnicki, życząc dobrych
wynik�w na maturze, wytrwało�ci w dążeniu do
wyznaczonych cel�w oraz dokonania wła�ciwego
wyboru dalszej drogi życiowej. W czasie
uroczysto�ci zostały rozdane �wiadectwa           
 z wyr�żnieniem oraz nagrody dla uczni�w.
Cała gala przeplatana była występami
artystycznymi w wykonaniu uczni�w z klasy III
TF oraz III TA/TŻ. Absolwentom życzymy
powodzenia na maturze! Uroczysto��
pożegnania maturzyst�w została przygotowana
przez p. Alicję Kus i p. Huberta Wilka.

https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2196-rocznica-uchwalenia-konstytucji-3-maja
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2196-rocznica-uchwalenia-konstytucji-3-maja
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2196-rocznica-uchwalenia-konstytucji-3-maja
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2193-po%C5%BCegnanie-maturzyst%C3%B3w


           

    WYBORY MISS SZKOŁY 2022
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Go�ci� w naszej szkole - Marcina Rąpałę-
ROMPEYA, podjął wyzwanie Samorządu
Uczniowskiego i zagrał cudowny koncert dla
5-letniej MAI PAWŁOWSKIEJ podczas
dyskoteki szkolnej. Do  rozwoju dziewczynki
potrzebna jest odpowiednia opieka medyczna
oraz kosztowna rehabilitacja. Zebrali�my
341,14 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim
darczy�com i Rompeyowi !!!
Dziękujemy panu Rafałowi Hejnarowi za
pomoc w organizacji koncertu a także         
 DJ. Oliwce Wilusz za oprawę muzyczną
dyskoteki. Podziękowania za przepyszne
smakołyki, kt�re powstawały w kuchni pod
okiem pa�      z gastronomii: p. Agaty
Paradysz, p. H. Szpiłyk oraz p. Elżbiety
Matusz.

KONCERT DLA MAI PAWŁOWSKIEJ   
 

27 kwietnia 2022 roku po raz pierwszy              
 w naszej szkole miało miejsce nietypowe
wydarzenie WYBORY MISS SZKOŁY 2022.
Do konkursu przystąpiło 6 kandydatek. 
W pierwszym etapie kandydatki zaprezentowały
się w strojach sportowych, następnie wybrały
stroje szkolne. Stylizacje okazały się tak
ciekawe i r�żnorodne, że Jury długo
zastanawiało się nad punktacją. Dużo emocji
wywołała konkurencją pt. ,,Znajd� styl�wkę".
Dziewczyny miały zaledwie minutę na
stworzenie wyjątkowych i oryginalnych
propozycji modowych.
Zjawiskowe suknie mogli�my ogląda� na
wybiegu w trakcie kolejnej prezentacji.
Dominowały tiule, koronki, falbany...
Kandydatki ruszyły żwawo do kolejnego zadania. Tym razem odpowiadały na pytania         
 z r�żnych kategorii. Do �cisłego finału zakwalifikowały się tylko cztery uczestniczki i musiały
zmierzy� się z wyzwaniem muzycznym. Po zaciętej rywalizacji wreszcie nadszedł ekscytujący
moment - poznali�my wyniki.

                   II Vice Miss - Dagmara Nawrocka (nr 4)
                   I Vice Miss - Katarzyna Beldzik (nr 6)
                   Miss Publiczno�ci -Katarzyna Beldzik (nr 6)
                 
                       Tytuł MISS SZKOŁY 2022 otrzymała Klaudia Konarska (nr 7)

Dyrektor szkoły p. Bogdan Skotnicki uroczy�cie wręczył szarfę i nagrody Miss Szkoły, a także
przekazał koronę. Wszystkie kandydatki otrzymały upominki, a wsp�lne zdjęcie         
 z najpiękniejszą na tronie, będzie niezapomnianą pamiątką dla uczestniczek. Dziękujemy
sponsorom: p. Beacie Kalisztan oraz p. Małgorzacie Reich.
Organizatorzy: Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami: p. Iwoną Milczek-Hejnar,         
 Agatą Paradysz, Haliną Szpiłyk, kt�rym r�wnież dziękujemy za zaangażowanie przy tworzeniu
dekoracji.

https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2198-wybory-miss-szko%C5%82y-2022


 
  DZIE� DZIECKA

 

21 

Piękne nietypowe stroje, oryginalne fryzury i makijaże....
Gratulujemy wszystkim uczniom, kt�rzy wzięli udział w zabawie. Każda z postaci
prezentowała się wy�mienicie, a my przez chwilę wr�cili�my wspomnieniami do
cudownych chwil naszego dzieci�stwa.
Wszyscy uczestnicy otrzymają wyjątkowe nagrody, kt�re zostaną wręczone na
najbliższym apelu, a byli to uczniowie klasy: II TA/TŻ, I TŻ, II W.

POKAZ POTRAW
 

Na zajęciach z pracowni gastronomicznej odbył się pokaz, kt�rego tematem było
„Wykonywanie potraw z wykorzystaniem mięsnej masy mielonej". W pokazie wzięli
udział uczniowie klas: I K i I TŻ. 
Wykonali oni następujące potrawy: lasagna, zapiekanka makaronowa z mięsem
mielonym, spaghetti z sosem mięsno – pomidorowym na �mietance, pulpety               
 z makaronem, papryka faszerowana, nale�niki po bolo�sku, zapiekanka z ziemniak�w     
i mięsa mielonego, makaron z sosem mięsno – pomidorowym, burrito.



           

I MEMORIAŁ PAMIĘCI 
      KRZYSZTOFA GIERLASI�SKIEGO              

W dniu 10 maja 2022 r. uczniowie klasy II TA/TŻ wraz
z wychowawcą mieli zaszczyt uczestniczy� w wystawie
zbior�w Pedagogicznej Biblioteki Wojew�dzkiej       
 w Kro�nie, dotyczącej Patrona Roku 2022                  
 pt. ,,IGNACY ŁUKASIEWICZ - POLAK, KT�RY
ROZ�WIETLIŁ MROK”.
Prelekcję wygłosiła p. Barbara Olejarz, kt�ra sprawuje
funkcję Dyrektora Muzeum Przemysłu Naftowego        i
Gazowniczego w B�brce. Uczniowie z wielkim
zaangażowaniem wzięli udział w Quizie, kt�ry
przygotował i przeprowadził p. Dyrektor PCEN-u      
 w Kro�nie - Andrzej Dziugan.

          I miejsce zdobyła Magdalena Marszałek
          II miejsce: Karolina �wirad
         III miejsce: Zofia Kwiatanowska

We wtorek 17 maja 2022 r. na stadionie lekkoatletycznym MOSiR – u w Kro�nie odbył się     
I Memoriał Krzysztofa Gierlasi�skiego. Krzysztof przez 35 lat pracował w ZSP Nr 2         
 w Kro�nie jako nauczyciel wychowania fizycznego. Zmarł na trasie biegu 8 maja 2021 r. 

Memoriał Jemu po�więcony zorganizowali nauczyciele wf angażując młodzież i nauczycieli
całej szkoły. Uczcili�my pamię� Krzysztofa na sportowo. Uczniowie i nauczyciele
rywalizowali w sztafetach biegowych 10 X 200 m oraz w Nordic Walking na dystansie       
 4 km. Organizatorzy ufundowali dla biegaczy specjalnie zaprojektowane okoliczno�ciowe
dyplomy. W biegach sztafetowych wzięło udział 13 zespoł�w. 

,IGNACY ŁUKASIEWICZ - POLAK,
 KT�RY ROZ�WIETLIŁ MROK”
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Uczestnicy otrzymali warto�ciowe nagrody, a następnie zaproszono nas na projekcję
filmu pt. ,,Łukasiewicz nafciarz romantyk”.

https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2201-i-memoria%C5%82-pomi%C4%99ci-krzysztofa-gierlasi%C5%84skiego
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2201-i-memoria%C5%82-pomi%C4%99ci-krzysztofa-gierlasi%C5%84skiego
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2201-i-memoria%C5%82-pomi%C4%99ci-krzysztofa-gierlasi%C5%84skiego
http://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2042-pami%C4%99tamy-o-zmar%C5%82ych-nauczycielach-i-pracownikach-zsp-nr-2-im-ks-stanis%C5%82awa-szpetnara
http://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2042-pami%C4%99tamy-o-zmar%C5%82ych-nauczycielach-i-pracownikach-zsp-nr-2-im-ks-stanis%C5%82awa-szpetnara
http://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2042-pami%C4%99tamy-o-zmar%C5%82ych-nauczycielach-i-pracownikach-zsp-nr-2-im-ks-stanis%C5%82awa-szpetnara
http://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2042-pami%C4%99tamy-o-zmar%C5%82ych-nauczycielach-i-pracownikach-zsp-nr-2-im-ks-stanis%C5%82awa-szpetnara
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    Z ŻYCIA FRYZJERA

          
Uczennice klasy pierwszej technikum fryzjerskiego udały się na wycieczkę              
 do wybranych salon�w fryzjerskich w Kro�nie.
Zapoznały się z profesjonalnym wyposażeniem i codzienną pracą fryzjera.
Szczeg�lnym zainteresowaniem uczennic cieszył się salon „Biały Wilk Barber”
prowadzony przez absolwenta naszej szkoły Szymona Przewo�nika. Salon ten
wyr�żnia się niezwykłym klimatem, wystrojem i bardzo miłą, przyjazną atmosferą.

 
HOSTIE KOMUNIJNE DLA DZIECI 

          SOSW W KRO�NIE             

W ramach wsp�łpracy naszej szkoły ze Specjalnym
O�rodkiem Szkolno - Wychowawczym w Kro�nie,
dla dzieci komunijnych, zostały przygotowane
hostie.
Hostie wypiekli i udekorowane uczniowie klasy II K
pod kierunkiem p. E. Matusz i p. A. Paradysz.

           

 
 

                   PRELEKCJA OTOZ ANIMALS
  

W dniu 26 maja 2022 uczniowie klasy I TŻ mieli
zaszczyt uczestniczy� w prelekcji przygotowanej
przez inspektor�w OTOZ ANIMALS w Kro�nie.
Honorowym go�ciem był piesek Tina, kt�ra
chętnie integrowała się z obecnymi. 

Była to prawdziwa lekcja empatii w stosunku do zwierząt. W Nauczyła nas, że należy
reagowa� na niewła�ciwe ich traktowanie.
Uczennice z naszej szkoły: Emilia Rachfał, Maria Utnicka, Wiktoria Stefaniak oraz
Martyna Licho� zdeklarowały się nadal pomaga� zwierzętom jako wolontariusze OTOZ
ANIMALS. Dziękujemy raz jeszcze za prelekcję.

https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2212-z-%C5%BCycia-fryzjera
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2215-hostie-komunijne-dla-dzieci-sosw-w-kro%C5%9Bnie
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2215-hostie-komunijne-dla-dzieci-sosw-w-kro%C5%9Bnie
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2215-hostie-komunijne-dla-dzieci-sosw-w-kro%C5%9Bnie
http://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2042-pami%C4%99tamy-o-zmar%C5%82ych-nauczycielach-i-pracownikach-zsp-nr-2-im-ks-stanis%C5%82awa-szpetnara
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2222-prelekcja-otoz-animals


           
Tematem przewodnim tegorocznego konkursu dla uczni�w technikum o profilu
fryzjerskim była "Kobieta Orientu". Dyrektor ZSP Nr 2 w Kro�nie przywitał wszystkich
zebranych i otworzył XIX z kolei turniej fryzjerski. 

Na konkurs stawiły się reprezentacje szk�ł:
1. Zesp�ł Szk�ł nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku;
2. Zesp�ł Szk�ł Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Ko�ciuszki            
 w Rzeszowie;
3. Zesp�ł Szk�ł Usługowych i Spożywczych w Ja�le;
4. Zesp�ł Szk�ł im. �w. Stanisława Kostki w Kamieniu;
5. Zesp�ł Szk�ł Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. St. Szpetnara w Kro�nie.

Do rywalizacji w sumie przystąpiło 11 uczennic, kt�re zaprezentowały bardzo wysoki
poziom. Fryzury i ich stylizacje zachwycały oryginalno�cią, dodatkami i zastosowanymi
technikami fryzejrskimi. 
Oceny konkursowych zmaga� podjęła się pięcioosobowa komisja w składzie:            
 p. Agata Betlej - przewodnicząca (zastępca dyrektora ZSP nr 2 w Kro�nie) oraz
mistrzowie w zawodzie fryzjer - Stanisława Samborska, Małgorzata Reich, Anita Kus        
i Beata Kalisztan.

Zostały wyłonione zwyciężczynie konkursu:
              I miejsce – Karolina Mokrzycka ZSP Nr 2 w Kro�nie ( kl.3 TF/g)
              II miejsce – Kinga Zajdel ZSP Nr 2 w Kro�nie (kl. 2 TF)
            III miejsce – Emilia Podulka ZS nr 5 w Sanoku
            Wyr�żnienie - Aleksandra Żelazko ZSZDZ w Rzeszowie

Dla najmłodszej uczestniczki konkursu - Kingi Zajdel nagrodę specjalną ufundowała
Pani Stanisława Samborska – Mistrzyni Fryzjerstwa. 

Dyplomy i nagrody wręczyli: p. Agata Betlej z-ca dyrektora ZSP Nr 2 i Marek Kiełtyka -
starszy Cechu Rzemiosł R�żnych w Kro�nie.
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XIX WOJEW�DZKI TURNIEJ O TYTUŁ

„NAJLEPSZY UCZE� W ZAWODZIE FRYZJER”
            

https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2216-xix-wojew%C3%B3dzki-turniej-o-tytu%C5%82-%E2%80%9Enajlepszy-ucze%C5%84-w-zawodzie-fryzjer%E2%80%9D
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W dniach 7 i 8 maja 2022 r. w Kro�nie na stadionie UKS Guzik�wka odbyła się XXXI         
 i XXXII Podkarpacka Wystawa Ps�w Rasowych.
Wspaniała pogoda sprzyjała miło�nikom zwierząt aby podziwi� piękne, pełne gracji
rasowe czworonogi. Grupa wolontariuszy z Naszej Szkoły: Wiktoria Kapelan, Jakub
Żurawicz, Gabriela Żyła, Kinga Zajdel, Karolina Fiede�, Natalia Bałuka, Patrycja
Szyma�ska, Ewelina Rajs, Aleksandra Wojtaszek, Marzena Komarnicka, Aleksandra
Marszałek, p. Grażyna Litwin - pomagała sędziom na ringu i w obsłudze imprezy.

 
WYSTAWA PS�W RASOWYCH     

      

Og�lnopolski Przegląd Piosenki Religijnej dla młodzieży OHP jest organizowany od
wielu lat w czasie Og�lnopolskiej Pielgrzymki na Jasną G�rę. Przegląd jest
popularyzacją piosenki religijnej oraz warto�ci chrze�cija�skich, a nade wszystko
przesłaniem miło�ci Boga do człowieka.
Spotkanie na Jasnej G�rze jest nie tylko samym �piewem, ale r�wnież promocją
młodzieży, ich dniem, dniem rado�ci, życzliwo�ci, zauważeniem ich talent�w.
Na spotkaniu na Jasnej G�rze młodocianych pracownik�w reprezentowali: Amelia
Kubacka z I kl. W oraz Bartosz Gł�d z II kl. W.
 
Bartosz Gł�d został laureatem III miejsca w Og�lnopolskim Przeglądzie Piosenki
Religijnej, wykonując pie�� „Zapada zmrok”.

 
 

OG�LNOPOLSKI PRZEGLĄD PIOSENKI
RELIGIJNEJ DLA MŁODZIEŻY OHP     
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W przedszkolu Bajkowa 8 w Kro�nie odbył się piknik z Okazji Dnia Dziecka.
R�wnież i tym razem młodzież z naszej szkoły zaangażowała się do pomocy przy tym
wydarzeniu. Uczniowie klasy III F zaprezentowali swoje umiejętno�ci fryzjerskie i nie
tylko..., zaplatając kolorowe warkocze, tworząc piękne fale i loki jak r�wnież malując
paznokcie. Ta dodatkowa atrakcja zorganizowana przez nauczycieli i uczni�w ZSP Nr 2
w Kro�nie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i wywołała u�miech na twarzach
dzieci. Dziękujemy kl. III F za zaangażowanie.

 
          

 
POMAGAMY UKRAINIE!

 
 
 

Nastał czas wakacji, słoneczne lato, my rado�ni
i szczę�liwi, a tam - wojna!
Dziękujemy serdecznie za przyłączenie się do
naszej akcji wszystkim darczy�com:
Dyrektorowi szkoły, Nauczycielom i uczniom.
Zebrane dary zostały przekazane
zaprzyja�nionej rodzinie, kt�ra go�ci pod
swoim dachem uchod�c�w z Ukrainy.
Wszystkiego dobrego dla wszystkich, kt�rzy
otworzyli swoje serca!

 
   BOWLING W K15 – SPORT,

INTEGRACJA, RELAKS

Bowling to łatwy i niewymagający specjalnych
umiejętno�ci sport, jednak w budowaniu
kontakt�w r�wie�niczych, rozwijaniu sprawno�ci
fizycznej, konstruktywnego wsp�łzawodnictwa,
wyzwalaniu rado�ci jest niezastąpiony.
Młodzież aktywnie spędzając ze sobą czas, rozwija
umiejętno�ci sportowe i społeczne, wzmacnia
relacja ze swoimi wychowawcami.

https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2228-piknik-z-okazji-dnia-dziecka
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2254-pomagamy-ukrainie


 
          

 

Pani Dyrektor pogratulowała wszystkim uczniom, kt�rzy otrzymali promocję do klasy
wyżej. Podziękowała nauczycielom i pracownikom szkoły za całoroczną pracę oraz życzyła
wszystkim udanego, zasłużonego wypoczynku.
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POSZUKIWACZE 
ZAGINIONYCH BATERII 

    Nasza szkoła zajęła 5 miejsce w kategorii szkoły
ponadpodstawowej  "Najlepsi zbieracze":              
W kategorii indywidualnej:

miejsce Aleksandra Dziadosz z klasy II K
miejsce Wiktoria Szuber z klasy III TA/TF
miejsce Emilia Zygmunt z klasy III F/K

Poszukiwacze baterii zostali wyr�żnieni nagrodami
ufundowanymi przez Prezydenta Miasta Krosna.                                                                              

 
   ZAKONCZENIE ROKU

SZKOLNEGO
24 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste zako�czenie
roku szkolnego 2021/2022. Pogoda dopisała, więc
wszyscy czuli już wakacyjną atmosferę. Najlepsi
uczniowie odebrali z rąk Pana Dyrektor Bogdana
Skotnickiego i wychowawc�w klas wyr�żnienia              
i pamiątkowe książki za swoje osiągnięcia.

 
   LEKCJE  JĘZYKA POLSKIEGO

W czasie wakacji w kro�nie�skiej Bursie
Międzyszkolnej zatrzymała się grupa dzieci             
i nastolatk�w z Ukrainy wraz z opiekunami. Dzięki
ludziom dobrej woli ponad sto dzieci z biednych rodzin
lub opuszczonych przez walczących ojc�w mogło
chociaż na kilka tygodni w bezpiecznym miejscu
odpoczą� i oderwa� my�li od tragedii wojennej.
Organizatorzy kolonii zapewnili uczestnikom wiele
atrakcji oraz lekcje języka polskiego. W inicjatywę
nauczania w ramach wolontariatu zaangażowały się
panie: Barbara Kozdra�, Iwona Milczek-Hejnar             
i Małgorzata Płatek. Dzieci mimo wakacyjnej atmosfery
uczyły się bardzo chętnie i uzyskały certyfikaty
uko�czenia kursu języka polskiego.



 
          

 

 
WYDARZENIA SPORTOWE 
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17 marca byli�my organizatorami Powiatowej
Licealiady w piłce siatkowej dziewcząt. Turniej
zorganizowany został w naszej szkole. W wyniku
rozegranych spotka� nasza drużyna
zakwalifikowała się do finału, kt�ry został
rozegrany na hali sportowej w Kro�nie przy      
 ul. Legion�w. Opiekunem drużyny była p. Anna
Zygmunt, kt�ra przygotowała drużynę wraz        
 z p. Jarosławem Władyką.

Finał Licealiady w piłkę siatkową dziewcząt odbył się 25 marca 2022 r, na kt�rym
zawodniczki naszej szkoły zdobyły 4 miejsce. Opiekunem drużyny była Anna
Zygmunt 

Licealiada – drużynowe biegi przełajowe          
 w kategorii dziewcząt, odbyła się na obiektach
sportowych MOSiR-u w Kro�nie 29 marca –
opiekunem drużyny była Anna Zygmunt.
Drużyna dziewcząt zajęła 3 miejsce. 

W ramach akcji Promocja naszej szkoły w �rodowisku
lokalnym, zorganizowali�my 31 marca Turniej w piłkę nożną
chłopc�w szk�ł podstawowych o Puchar Dyrektora ZSP Nr 2
w Kro�nie. W turnieju wzięły udział 4 szkoły: z Odrzykonia,   
 z Kopytowej, z Chork�wki i Zręcina. Opr�cz rozgrywek
portowych uczniowie zwiedzili szkołę pod opieką                  
 p. Małgorzaty Ciereszy�skiej. Dziękujemy nauczycielom
gastronomii za przygotowanie poczęstunku dla zawodnik�w     
i ich opiekun�w oraz nauczycielom fryzjerstwa, kt�rzy          
 w swoich pracowniach zorganizowali pokaz codziennej pracy
na zajęciach. Drużyny otrzymały puchary i okoliczno�ciowe
dyplomy zaprojektowane przez p. Jarka Władykę.



 
          

 

           

29 

Pan Hubert Wilk przygotował drużynę dziewcząt i chłopc�w do Licealiady             
 w tenisie stołowym, kt�ra odbyła się w ZSP Nr 1 w Kro�nie 11 marca 2022 r.               
W ramach rywalizacji drużyna dziewcząt wywalczyła 3 miejsce a chłopcy
uplasowali się na miejscu 4. Turniej był rozgrywany w grze singlowej i deblowej.

9 czerwca młodzież naszej szkoły brała udział w Licealiadzie w piłce nożnej.
Drużyna dziewczyn została przygotowana przez pana Huberta Wilka. Zajęła
ostatecznie 3 miejsce na podium.

Byli�my także organizatorami Licealiady w piłce koszykowej dziewcząt 8
i 13 kwietnia. To ewenement, bo nigdy w naszej historii nie brali�my
udziału w tych rozgrywkach. Zapewne to zasługa pana Jarka Władyki        
i Michała Musijowskiego, kt�rzy pobudzili drzemiące w naszej młodzieży
zamiłowanie do tej dyscypliny sportu. Zaangażowanie w/w pan�w           
 i młodzieży dobrze rokuje dla tego sportu na przyszło��. Ponadto           
 p. Jarek Władyka posiadający uprawnienia sędziego Podkarpackiego
Związku Koszyk�wki, sędziuje spotkania takich imprez jak np. Finały
Wojew�dzkie w koszyk�wce podczas Igrzysk Dzieci (14 czerwca) czy
Finały Licealiady chłopc�w w koszyk�wce (31 marca i 27 maja).



 
          

 

 
          

SUKCESY NASZYCH UCZNI�W !
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W 150. rocznicę urodzin Jana Szczepanika (1872-1926), podczas kt�rej odbyło się
oficjalne wręczenie nagr�d laureatom konkurs�w organizowanych przez KPU              
 w Kro�nie, uczennice naszej szkoły zdobyły zaszczytne pierwsze miejsca.
Konkursy były organizowane w następujących kategoriach:

"Potrzeba jest matką wynalazk�w" - I miejsce: Karolina �wirad, Patrycja Szyma�ska
oraz Sylwia Petka z klasy II TA/TŻ. 

"Technika używkowa wok�ł nas" - I miejsce:  Patrycja Olejarska z  klasy III TA/TF.

                        Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukces�w!

Znamy wyniki wiosennej edycji Og�lnopolskiego Konkursu
Języka Angielskiego FORGET-ME-NOT, organizowanego pod
patronatem czasopisma ,,Języki Obce w szkole"!
Gł�wnym celem tej inicjatywy była popularyzacja języka
angielskiego oraz czytelnictwa w�r�d młodzieży.
Uczennica klasy II TA/TŻ Sylwia Petka otrzymała
wyr�żnienie.

Dyplom Uznania otrzymali uczniowie, kt�rzy r�wnież mogą
pochwali� się wspaniałym wynikiem:
Wiktoria Godek - uczennica klasy II TA/TŻ
Kacper W�jcik - ucze� klasy III W
Aleksandra Mosur - uczennica klasy III F
Sylwia Sysoł - uczennica klasy I F/K

Pozostali uczestnicy zdobyli Dyplom uczestnika konkursu.
Serdecznie wszystkim gratulujemy, życzymy dalszych
sukces�w i silnej motywacji w rozwijaniu zdolno�ci
językowych!
Do konkursu przygotowała uczestnik�w pani Iwona Milczek-
Hejnar, kt�ra była także jego koordynatorem.

https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2231-sukcesy-naszych-uczennic


 
          KOLNY WOLONTARIAT MISYJNY 

– GRUPA RAFIKI
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KONKURS - MISTRZ PERFEKTU

W czerwcu nauczyciele języka niemieckiego
zorganizowali szkolny konkurs „Mistrz
Perfektu”. Celem konkursu było zachęcenie
uczni�w klas trzecich do przypomnienia sobie
czasu przeszłego Perfekt. Zwyciężczynią
konkursu została Patrycja Olejarska. Drugie
miejsce zajęła Natalia Kaufmann , a trzecie -
Kamila Patlewicz. Wszystkie uczennice
uczęszczają do klasy III TF/TA.
Gratulujemy i zachęcamy do udziału                
 w konkursach w przyszłym roku szkolnym.  

          
WYR�ŻNIENIE W KONKURSIE

 
 Sukces ucznia Zespołu Szk�ł Ponadpodstawowych Nr 2

im. Ks. Stanisława Szpetnara w Og�lnopolskim
Konkursie „Geniallne Miejsca” organizowanym przez
Polskie Towarzystwo Informatyczne Sekcja Informatyki
Szkolnej, pod patronatem Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Polskiej
Organizacji Turystycznej.
Ucze� klasy I TŻ Paweł Cichocki zdobył wyr�żnienie   
 w Og�lnopolskim konkursie promującym historię
małych ojczyzn, a także naukę algorytm�w                 
 i umiejętno�ci cyfrowej prezentacji pracy.
Paweł przygotował prezentację dotyczącą patrona szkoły
Ks. Stanisława Szpetnara w postaci escape-romu.
Sukces tym bardziej ciesz,y iż ucze� pierwszy raz
startował w tego rodzaju konkursie i od razu
„wyr�żnienie”. Brawo!

 
          

PODZĘKOWANIA
 
 



           

 
          

 

 
 

CO PRZYNIESIE TRANSFORMACJA
EDUKACJI W ZSP NR 2 W KRO�NIE?

 
 
 

       Żyjemy w czasach bardzo szybkich zmian, kt�re obejmują wszystkie aspekty życia
człowieka. Nie omijają one także edukacji. Na szkole spoczywa odpowiedzialno��
takiego kształcenia młodych ludzi, aby łatwiej im było wchodzi� w dorosłe życie.
Dynamiczny rynek pracy, na kt�rym znikają zawody i r�wnocze�nie pojawiają się
nowe, stawia edukacji ciągle nowe wyzwania. O jako�ci kształcenia �wiadczy
umiejętno�� odnalezienia się absolwenta na wymagającym rynku pracy. Takim
wyzwaniom mogą sprosta� tylko dobrze przygotowani do swej pracy nauczyciele,
kt�rzy są gotowi  zmieni� styl nauczania z podawczego na angażujący, poszukujący 
i inspirujący. 
    W odpowiedzi na oczekiwania edukacyjne młodzieży i rodzic�w nauczyciele
Zespołu Szk�ł Ponadpodstawowych nr 2 w Kro�nie podejmują wiele skutecznych form
dokształcania, kt�re inspirują ich do stosowania innowacyjnych metod i form pracy 
z uczniem. Aby poszerzy� swoje kompetencje i wzbogaci� warsztat pracy napisali 
i realizują kolejny już projekt Erasmus + z sektora: Edukacja szkolna                 
 (Akcja 1 Mobilno�� edukacyjna), kt�ry wsp�łfinansowany jest ze �rodk�w Unii
Europejskiej. W ramach projektu „Zainspiruj do my�lenia, zmobilizuj do działania”
o�miu nauczycieli podnosiło swoje kwalifikacje,  uczestnicząc w międzynarodowym
kursie w Portugalii. Tematyka kursu została zaplanowana zgodnie z potrzebami
szkoły i w związku z konieczno�cią wyposażenia uczni�w w kompetencje miękkie oraz
umiejętno�� wykorzystania TIK do uczenia się i samokształcenia. Podczas kursu
nauczyciele zgłębiali zagadnienia związane z innowacyjno�cią nauczania                 
 i włączaniem do program�w nauczania takich metod  i narzędzi, kt�re wspomogą
kształtowanie u uczni�w niezbędnych we wsp�łczesnym �wiecie umiejętno�ci,
takich jak: krytyczne my�lenie, kreatywno��, wsp�łpraca, komunikacja, zrozumienie
międzykulturowe, umiejętno�ci zawodowe i życiowe oraz komputerowe i cyfrowe.
Uczestnicy szkolenia poznali także sposoby wykorzystania r�żnorodnych narzędzi
TIK w procesie motywowania uczni�w do nauki i samokształcenia oraz nauczania
hybrydowego. Udział w zagranicznym kursie w międzynarodowym �rodowisku był
wspaniałą okazją do poznania strategii edukacyjnych stosowanych w Portugalii            
i Hiszpanii podczas nauczania zdalnego i wymiany dobrych praktyk. Kurs prowadził
portugalski tutor, specjalista od wdrażania TIK w portugalskich szkołach,                
 a uczestniczyli w nim nauczyciele z Polski i Hiszpanii. W czasie pobytu w Faro
nauczyciele złożyli wizytę w jednej ze szk�ł, gdzie poznali zmiany organizacyjne,
kt�re wymusiła pandemia oraz wymienili się do�wiadczeniami na temat wdrażania
zr�wnoważonego rozwoju i zielonego ładu w szkołach. 
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Mobilno�� została zorganizowana we wsp�łpracy z portugalską firmą WakeUp
Projects, kt�ra zarządza projektami Erasmus+, ma szeroką i zaufaną sie�
kontakt�w z przedsiębiorcami, szkołami i instytucjami publicznymi w Algarve i
specjalizuje się w zarządzaniu międzynarodowymi mobilno�ciami uczni�w i
nauczycieli, kładąc nacisk na innowacyjno��, promowanie ekologicznych rozwiąza�
oraz cyfryzację. Program szkolenia został opracowany we wsp�łpracy z
przedstawicielem firmy panią Natalia Chojecką i dostosowany do potrzeb
uczestnik�w, uczni�w i szkoły. 
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W wolnym czasie uczestnicy poznawali kulturę i zabytki południowej Portugalii   
 i Hiszpanii. Zwiedzili wyspę Farol, kurort Albufeira, niezwykłą plażę w pobliżu
najpiękniejszej jaskini wyrze�bionej wodami Oceanu Atlantyckiego Benagil,
hiszpa�ską stolicę Andaluzji Sewillę oraz piękne Faro, gdzie w jednej z lokalnych
restauracji wysłuchali koncertu fado. Pobyt dostarczył niezapomnianych wraże� 
i pozwolił na doskonalenie znajomo�ci język�w angielskiego i portugalskiego,
podczas codziennych kontakt�w z miejscową ludno�cią. 
          Po uko�czeniu sze�ciodniowego kursu w Portugalii nauczyciele ZSP nr 2 
w Kro�nie będą wdraża� w codziennej pracy z uczniami nowe, ale jednocze�nie
sprawdzone w innych krajach Europy narzędzia i metody nauczania, a zdobytym
do�wiadczeniem podzielą się z gronem nauczycielskim w ramach pracy zespoł�w
przedmiotowych. Nauczyciele będą umieli zej�� z utartych �cieżek w edukacji 
i wytyczy� zupełnie nowe, bowiem innowacyjne nauczanie polega na umiejętno�ci
szukania własnych i skutecznych rozwiąza� edukacyjnych. 



 
SZKOLNY WOLONTARIAT MISYJNY

 – GRUPA RAFIKI
 

W dniu 25 maja 2022 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultur
Pogranicza w Kro�nie, odbył się Koncert charytatywny – „Rado�� życia ”, kt�ry
zgromadził przybyłych wok�ł jednego celu: wsparcia dla 4- letniego Olusia Kosiek, kt�ry
urodził się z wadą wrodzoną prawej nogi tzn. nie ma ko�ci piszczelowej, stawu
skokowego i ma st�pkę ko�sko – szpotawą. 
Tym koncertem, wokali�ci z Grupy wokalnej „Dream” i Studia Piosenki SWING
(działającego przy RCKP) chcieli pom�c Olusiowi oraz Jego Rodzicom, Pa�stwu
Aleksandrze i Mateuszowi. Była to wspaniała impreza, kt�ra dostarczyła wszystkim
niezapomnianych przeży�, kt�re z pewno�cią na długo pozostaną w pamięci.

Grupa wokalna „Dream” działająca przy naszej szkole,
na co dzie� spotyka się na zajęciach wokalnych raz         
 w tygodniu. Na tych zajęciach uczennice biorące w nich
udział doskonalą sw�j warsztat pracy poprzez naukę
�piewu oraz �wiczenie wymowy, zwracając uwagę                       
na odpowiednią dykcję, dob�r siły głosu oraz tempa.
Przygotowują r�wnież repertuar do konkurs�w,
program�w artystycznych oraz pr�b i nagra� płyt
solowych w profesjonalnym studiu nagra�. 

 
         

KONCERT CHARYTATYWNY 
 „RADO�� ŻYCIA ”, 

 

       

          
 Razem możemy więcej!!!

 
 GRUPA WOKALNA „DREAM” 
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Między styczniem a czerwcem 2022 r. uczennice Maria Ginalska i Magdalena Szydło
odbyły sesje nagraniowe w studio nagra�; Maria Ginalska uko�czyła je nagraniem
drugiej płyty solowej (EP), a Magdalena Szydło będzie ko�czyła nagrania już            
 w nowym roku szkolnym.



 
SZKOLNY WOLONTARIAT MISYJNY

 – GRUPA RAFIKI
 

 W dniu 10 maja 2022 r. w naszej szkole Grupa Misyjna RAFIKI zorganizowała
„Spotkanie Misyjne”, kt�rego go��mi byli: s. Jolanta Burdak, klawerianka
odpowiedzialna za Projekt Adopcji Serca na Wyspach Zielonego Przylądka, ks. Jose
Julio Fortes proboszcz Parafii �w. Antoniego w Paul i Pani Margarita Fatima
Medina oraz s. Agata W�jcik klawerianka, Delegatka Matki Generalnej w Polsce,      
odpowiedzialna za Projekt Adopcji Serca w naszym kraju. 
Tematem spotkania była „Praca misyjna związana z Projektem Adopcji Serca oraz
aktualna sytuacja adoptowanych dzieci i ich rodzin”.  W spotkaniu wzięła udział
młodzież naszej szkoły wraz z nauczycielami i Dyrekcją.   Była to wspaniała okazja
do przybliżenia całej społeczno�ci szkolnej nie tylko tematyki misyjnej ale
r�wnież aktualnej sytuacji mieszka�c�w na Wyspach Zielonego Przylądka.

 
 

„GRUPA RAFIKI” 
 SZKOLNY WOLONTARIAT MISYJNY
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W II - semestrze zorganizowali�my na
terenie szkoły: 2 Akcje misyjne – „Słodkie
dni”, kt�re przeprowadzone zostały we
wsp�łpracy z Centrum Misyjnym Si�str
Klawerianek w Poznaniu i miały na celu
zebranie �rodk�w na zakup zabawek            
 i przybor�w szkolnych dla dzieci  z Cabo
Verde (Afryka).

 Jako grupa, przy wsparciu całej szkoły, wzięli�my
udział w Akcji „Wy�lij pączek do Afryki”
organizowanej przez Fundację Kapucyni i misje –
zebrane �rodki były przekazane na budowę studni
w Czadzie oraz w Og�lnopolskiej Akcji „Podręczniki
za grosiki – solidarno�� szkolna niema granic” pod
patronatem Fundacji Dzieci Afryki w Warszawie –
zebrali�my kwotę 525 zł, co dało możliwo��
zakupienia 21 podręcznik�w dla dzieci z dwu szk�ł
podstawowych  z Ghany i Ugandy.



           

 

 w klasie III F - 16 uczni�w na 20 zdających, czyli 80%. �rednia klasy : 68,45%
w  klasie III TF/g – 26 uczni�w na 30 zdających, czyli 87% . �rednia klasy : 82,4%
w  klasie III TF/p - 19 uczni�w na 20 zdających, czyli 95%. �rednia klasy : 80,3%

Wyniki egzamin�w zawodowych naszych uczni�w, w sesji czerwiec - lipiec 2022 r. Egzamin
składał się z czę�ci teoretycznej i praktycznej. Egzamin odbyły się w dw�ch zawodach z
kwalifikacji FRK .01 - Wykonywanie usług fryzjerskich: branżowa szkoła I stopnia - fryzjer,
technik fryzjerskich.

 
      CHWALIMY SIĘ !

Wyniki egzamin�w zawodowych naszych
uczni�w, w sesji czerwiec - lipiec 2022 i po raz
kolejny, możemy pochwali� się 100 procentową
zdawalno�cią egzamin�w zawodowych! Egzaminy
odbyły się w dw�ch zawodach z kwalifikacji
HGT.02- Przygotowanie i wydawanie da�:
branżowa szkoła I stopnia - kucharz, technik
żywienia i usług gastronomicznych.
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ZDAWALNOŚĆ

 

Egzamin składał się z czę�ci teoretycznej i praktycznej. Zdawalno�� egzaminu               
w Technikum jest na poziomie 94 % (w kraju na poziomie 90%). W szkole Branżowej
natomiast zdawalno�� egzaminu w naszej szkole jest na  100%. 
Sukcesy zdających są potwierdzeniem wysokiej jako�ci kształcenia zawodowego 
w naszej szkole. �wiadczą o zaangażowaniu zar�wno uczni�w, jak i nauczycieli. 
Dla wszystkich są one motywacją do dalszej pracy i �r�dłem satysfakcji. Gratulacje !

z języka polskiego przystąpiło w naszej szkole 40 os�b. Zdawalno�� w naszej szkole
wyniosła 93%, w wojew�dztwie 99%, w kraju 94%,

języka angielskiego przystąpiło w naszej szkole 38 os�b. Zdawalno�� wyniosła 82%. 

z język angielski rozszerzony zdawało u nas w szkole 23 osoby. �redni wynik             
 w szkole to 30 %, w powiecie Krosno 59%, w wojew�dztwie 48%, w kraju 51%,

z matematyki zdawało u nas w szkole 37 os�b. �redni wynik w szkole to 35,24%,  

Wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego 2022 r.

     W powiecie Krosno zdawalno�� wyniosła 98%, w wojew�dztwie zdawalno�� była 
     na poziomie 92% a kraju wyniosła 94% ,

     w wojew�dztwie 87,28%, w kraju 86%.

 
      EGZAMIN  DOJRZAŁO�CI !

Gratulujemy naszym absolwentom i życzymy, aby dostali się 
na wymarzone kierunki studi�w i spełniali się zawodowo.



 
          KOLNY WOLONTARIAT MISYJNY 

– GRUPA RAFIKI
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