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Minutą ciszy uczczono pamię� zmarłego nauczyciela, wychowawcy i sportowca – Krzysztofa
Gierlasi�skiego. Jak co roku inaugurację nowego roku szkolnego poprzedziła uroczysta Msza
�więta w ko�ciele OO Franciszkan�w w Kro�nie. Go��mi specjalnymi uroczysto�� byli: Pani
Lucyna Opo� kierownik Delegatury Podkarpackiego Kuratora O�wiaty w Kro�nie, Starszy
Cechu Pan Marek Kiełtyka oraz Komendant 9 - 10 Hufca Pracy w Kro�nie Pan Emil Stachyrak.
Pan dyrektor Bogdan Skotnicki uroczy�cie powitał zaproszonych go�ci, grono pedagogiczne      
i młodzież. Szczeg�lnie serdecznie przywitał uczni�w klas pierwszych, kt�rzy rozpoczynają
naukę w murach nowej szkoły. Pan Dyrektor kr�tko przedstawił historię i specyfikę naszej
plac�wki, przekazał r�wnież uczniom zasady bezpiecze�stwa oraz wytyczne dotyczące
funkcjonowania szkoły w dobie pandemii koronawirusa. Uczniom i nauczycielom życzył
sukces�w i dobrych wynik�w w nauce.

1 wrze�nia 2021 roku uczniowie Zespołu
Szk�ł Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks.
Stanisława Szpetnara w Kro�nie rozpoczęli
kolejny rok szkolny. Z tym dniem funkcję
Dyrektora szkoły objął Pan Bogdan
Skotnicki. Słowa powitania i życzenia dla
Pana Dyrektora w imieniu całej
społeczno�ci uczniowskiej skierował
opiekun Samorządu Uczniowskiego Pan
Wiesław W�jcik oraz przewodnicząca SU
Zuzanna Sikorska.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2021/2022

Życzenia jak najwyższych osiągnię� w pracy
dydaktycznej i wychowawczej w nowym roku
szkolnym do Pana Dyrektora skierowali także
zaproszeni go�cie: Pani Lucyna Opo�, Pan
Marek Kiełtyka i Pan Emil Stachyrak.
Jak co roku uczniowie naszej szkoły pamiętali
r�wnież o wybuchu II wojny �wiatowej         
 i Żołnierzach Wrze�nia 1939 roku. Montaż
słowno – muzyczny upamiętniający tę
tragiczną rocznicę zaprezentowały uczennice
kl. IV TF Klaudia Konarska i Zuzanna Sikorska,
Martyna Borek z kl. IV TTŻ i Katarzyna Gazda    
z kl. III TF. Program został przygotowany pod
kierunkiem Pani Małgorzaty Mercik i Pani
Moniki Delikat.

Mimo wielu obaw i niewiadomych zar�wno uczniowie, jak i nauczyciele z optymizmem
rozpoczynają naukę w nowym roku szkolnym. Życzymy wszystkim powodzenia         
 szczeg�lnie serdecznie witamy w�r�d społeczno�ci szkolnej uczni�w klas pierwszych.
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11 listopad to �więto, kt�re łączy w sobie
przeszło�� - pamię� o tych, kt�rzy przywr�cili
Polsce wolno�� i tera�niejszo��-rado��, że
żyjemy w wolnej ojczy�nie. 
Tegoroczne obchody �więta Niepodległo�ci
zostały u�wietnione w naszej szkole
wyjątkowym montażem słowno-muzycznym.
Rozpoczął się on uroczystym wprowadzeniem
14-metrowej flagi pa�stwowej i wsp�lnym
od�piewaniem czterech zwrotek „Mazurka
Dąbrowskiego”. 
Następnie recytatorzy przypomnieli trudną drogę naszego narodu do wolno�ci: rozbiory, czas
powsta� narodowych i walki Polak�w na r�żnych frontach. Recytacje uczni�w pięknie
komponowały się z pie�niami patriotycznymi wykonanymi przez nasze uczennice. Rado��        
 z odzyskanej wolno�ci wyrazili�my ta�cem z flagami w barwach narodowych. Akcentem
podkre�lającym wagę tego �więta był r�wnież Apel Poległych. Program przygotowały pani
Małgorzata Mercik i pani Monika Delikat.

WYJĄTKOWA LEKCJA HISTORII
 10 LISTOPADA

Jeszcze jeden listopad do okna zapukał 
Żółtych liści szelestem... 

I znów nas odszukał
Nas zapatrzonych w przeszłość. 

W dni klęski i chwały,
Które nam po przodkach w spuściźnie

zostały...
 

APEL Z OKAZJI �WIĄT
 BOŻEGO NARODZENIA

17 grudnia 2021 r. odbył się Apel z okazji �wiąt
Bożego Narodzenia. Uczennice z Grupy wokalnej
„Dream” pod kierunkiem p. Wojciecha Bazana
przygotowały �wiąteczny program pt. „Ciemna
nocy, niepojęta”. W trakcie programu
zaprezentowano kolędy i pastorałki, z dw�ch płyt
�wiątecznych, kt�re nagrane zostały w ubiegłym     
i w tym roku. Następnie głos zabrał Pan Dyrektor
Bogdan Skotnicki, kt�ry podziękował Grupie
wokalnej „Dream” za przygotowanie �wiątecznego
programu i zapowiedział niespodziankę.

Był to występ akordeonisty- ucznia klasy II W Bartosza Głoda, kt�ry przy własnym
akompaniamencie za�piewał dwie pastorałki. Na koniec Pan Dyrektor Bogdan Skotnicki
podziękował Wszystkim za udział w apelu i złożył życzenia �wiąteczno – noworoczne. Była       
 to dobra okazja wprowadzenia wszystkich w �wiąteczną atmosferę, tym bardziej, że w tym
dniu w naszej szkole odbywały się r�wnież „Wigilie klasowe”.
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Konkurs organizowany został przez PWK OHP. Jego celem było zaprezentowanie przez
uczestnik�w pasji lub umiejętno�ci sportowych. II miejsce w wojew�dztwie zajął Jakub
Konop, kt�rego pasją jest je�dziectwo, a wyr�żnienie za wyczynową jazdę na rowerze
otrzymał Adrian Materowski.

KONKURS OHP MAM TALENT 

Konkurs organizowany był przez Podkarpacką
Wojew�dzką Komendę Ochotniczych Hufc�w Pracy 
w Rzeszowie. Jego celem było wyłonienie najbardziej
utalentowanego uczestnika. Naszą szkołę
reprezentowali: Barbara Wolan  i Patryk Hart.
 

I miejsce w wojew�dztwie zajęła Barbara Wolan

KONKURS SPORT I JA
 

V SZKOLNY FESTIWAL SZARLOTKI
 

W dniu 28 pa�dziernika w naszej szkole
obyła się V edycja „Szkolnego festiwalu
szarlotki”. W konkursie wzięli udział
uczniowie klas gastronomicznych.
Oto zwycięzcy:
I miejsce miejsce – Zofia Kubit,
II miejsce - Karolina Szczur,
III miejsce - Zuzanna Rogalska, Martyna
Węgrzyn oraz Paweł Cichocki.
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KONKURS NA PLAKAT Z OKAZJI 
DNIA WEGANIZMU 

 
W dniu 30 pa�dziernika 2021 roku 
 rozstrzygnięto konkurs na plakat z okazji
Dnia Weganizmu. Komisja obejrzała 13 prac
konkursowych i wyłoniła zwycięzc�w:
I miejsce kl. IIIF/Kg
II  miejsce kl. IVTŻ/TTŻ
III miejsce kl. IITA/TŻ

W dniu 18 listopada 2021 roku uczniowie
klas branżowych: 3Wp, 3Wg, 3FK, 3F, 2K
wzięli udział w Og�lnopolskim Konkursie
Języka Angielskiego o nazwie Forget-Me-
Not. Konkurs był adresowany do szk�ł
branżowych. Patronat nad konkursem
sprawowało czasopismo ,,Języki obce 
w szkole”.

OG�LNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA
ANGIELSKIEGO O NAZWIE 

‘’FORGET-ME-NOT”
 
 

W dniu 29 listopada 2021 r. rozstrzygnięto
konkurs na wizyt�wkę szkolnej biblioteki.
Komisja, po dokonaniu oceny prac
konkursowych według okre�lonych
kryteri�w, wyłoniła zwycięzc�w: 
 I  miejsce Paweł Cichocki
 II miejsce Oliwia Zajdel i Martyna Borek
 III miejsce Jakub Noga

 
 KONKURS NA WIZYT�WKĘ 

SZKOLNEJ BIBLIOTEKI 
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W dniu 18 listopada 2021 r. rozstrzygnięto
konkurs Inicjatywa na medal, kt�rego celem
było dostrzeżenie potrzeb lokalnej społeczno�ci
i podjęcie działa� pomocowych. W konkursie
wziął udział zesp�ł w składzie: Patryk Kukulski,
Kacper Jodłowski, Magdalena Szydło,
Aleksandra Żychowska, Oliwier Jaracz, Łukasz
Magry�, Kacper Przybyła, Amelia Kubacka, kt�ry
zajął II miejsce w wojew�dztwie za organizację
akcji "Drzewo - symbol zaangażowania i
my�lenia o przyszło�ci”

 
 KONKURS "INICJATYWA

 NA MEDAL" 
 

W konkursie wzięły r�wnież udział
uczennice: Marlena Koszelewska, Amelia
Kozieł, Angelika Wojnar z inicjatywą "Nie
bąd�my obojętni!" oraz uczennice: Emilia
Zygmunt i Gabriela Zima z inicjatywą
"Mały dar Wielkich serc".

W dniu 25 listopada 2021 r. został
rozstrzygnięty konkurs organizowany przez
PWK OHP ‘’Krzysztof Kamil Baczy�ski - Poeta
Pokolenia Kolumb�w‘’. Jego celem było
uczczenie sylwetki tw�rczej poety i żołnierza
Krzysztofa Kamila Baczy�skiego. Wzięli w nim
udział uczniowie klas wielozawodowych. 

I miejsce w wojew�dztwie zajęła 
 Aleksandra Skorupska.

 
  

KONKURS „KRZYSZTOF KAMIL
BACZY�SKI -POETA POKOLENIA

KOLUMB�W”
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W dniu 14 grudnia 2021 r.
rozstrzygnięto zorganizowany
Przez 9-10 Hufiec Pracy 
w Kro�nie Konkurs na kartkę 
 bożonarodzeniową. Kartki
wykonano własnoręcznie.
Tematem konkursu było
przedstawienie własnego
postrzegania czasu związanego
ze �więtami Bożego Narodzenia
ze wszystkimi przygotowaniami,
tradycjami       i obrzędami.

W dniu 13 grudnia 2021 r.
rozstrzygnięto konkurs „It’s
London”. Zadaniem uczestnik�w
było wykonanie pracy plastycznej
przedstawiającej słynne miejsca       
i zabytki Londynu.  

I miejsce
 Karolina �wirad

 i Joanna Biernacka
 

II miejsce
 Kinga Zajdel, Karolina Fiede� 

oraz Patrycja Szyma�ska,
 

III miejsce Paweł Cichocki

KONKURS „IT’S LONDON”

   KONKURS NA KARTKĘ 
BOŻONARODZENIOWĄ

              

14 grudnia odbył się Konkurs recytatorski poezji 
K. K. Kamila Baczy�skiego, w kt�rym wzięli udział
uczniowie klas: IITF. IIITA/TF, IIITŻ, III TA/TŻ i IV
TŻ/TTŻ. Uczestnicy recytowali wybrane przez siebie
utwory poetyckie.  Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Martyna Borek, 
II miejsce – Dagmara Nawrocka,

III miejsce –Kacper Kasprzyk.

  KONKURS RECYTATORSKI POEZJI 
 K.K.BACZY�SKIEGO
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KONKURS NA NIEMIECKOJĘZYCZNĄ
 KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

  
              W dniu 14 grudnia 2021 r.

rozstrzygnięto Konkurs na
najładniejszą kartkę

bożonarodzeniową z życzeniami
w języku niemieckim. 

 
I miejsce zdobyły kartki

autorstwa 
Natalii Gierlach 

oraz 
Eweliny Rajs.

 
 
 
 
 
 
 

SZKOLNY KONKURS
 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 
  

              

 

14 grudnia 2021 r. odbył się Szkolny konkurs       
 z języka angielskiego, w kt�rym wzięły udział
uczennice klasy III technikum. Uczestniczki
rozwiązały test maturalny na ponad 60%            
 i zakwalifikowały się do następnego etapu.
Punktacja uzyskana po napisaniu matury          
 na poziomie rozszerzonym wyłoniła zwycięzc�w.

 
I miejsce – Wiktoria Katan, 

II miejsce – Magdalena Szydło,
III miejsce –Julia Jakieła.

 
 
 
 

W dniu 17 grudnia 2021 r.  rozstrzygnięto
Konkurs na ozdobę �wiąteczną. Przedmiotem
konkursu było wykonanie ekologicznej ozdoby
bożonarodzeniowej z wykorzystaniem
surowc�w wt�rnych lub naturalnych.
Organizatorzy do oceny prac zaprosili całą
społeczno�� szkolną, kt�ra pomogła wyłoni�
zwycięzc�w. Oto wyniki:

I miejsce Weronika Jendruczko,
II miejsce Emilia Czyż,

III miejsce Zuzanna Węgrzyn.
 

Wyr�żnienia: Jan Zajdel , Patrycja Szyma�ska,
Sylwia Petka, Oliwia Zajdel.
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W dniu 16 grudnia 2021 r. odbył się Szkolny Konkurs
Fryzjerski Metamorfozy. Wzięło w nim udział osiem
uczestniczek kształcących się w zawodzie technik
usług fryzjerskich, kt�re wyczesały artystyczne koki    
i upięcia, a tym samym wykonały fryzurę nawiązującą
do tematu „CZTERY PORY ROKU”. Zawarte elementy
składające się ze stroju, makijażu i dodatk�w do
włos�w, dopełniły cało�ciową stylizację, podkre�lając
typ i walory urody modelki.

 
SZKOLNY KONKURS FRYZJERSKI

               - METAMORFOZY              

 
Komisja konkursowa wyłoniła laureat�w:

I miejsce – Julita Boczar, 
II miejsce – Karolina Rajchel,

III miejsce – Karolina Mokrzycka. 

 
OG�LNOPOLSKI  PRZEGLĄD KOLĘD 
I PASTORAŁEK UCZESTNIK�W OHP

 
 

  
              

 
W dniu 20 grudnia 2021 r. został

rozstrzygnięty Og�lnopolski Przegląd
Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez
PWK OHP. W tym konkursie udział wziął

Bartosz Gł�d. Zajął on I miejsca 
w Wojew�dzkim Przeglądzie Kolęd 

i Pastorałek oraz II miejsca w XI
Og�lnopolskim Przeglądzie Kolęd 

i Pastorałek Uczestnik�w OHP.
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KONKURS PODKARPACKIEJ WOJEW�DZKIEJ KOMENDY 
OHP „SPRAWNY W ZAWODZIE – ZDOLNY W ZAWODZIE”.

            

Wyniku konkursu:
W kategorii film komisja konkursowa przyznała:

II miejsce Hubert Tomo� – ucze� III klasy wielozawodowej
 

W kategorii zdjęcie komisja konkursowa przyznała:
I miejsce – Kamil Grysztar – ucze� III klasy wielozawodowej

 
  

HISTORIA JEDNEGO PODARUNKU
 

Historia jednego podarunku to konkurs, kt�rego organizatorem  była Podkarpacka
Wojew�dzka Komenda OHP w Rzeszowie. Laureaci:
I miejsce „Mobilny salon fryzjerski" w Domu Pomocy Społecznej Nr1 w Kro�nie -
uczestniczki III klasy F/K: 
Dominika Le�, Emanuela Bujara, Emilia Zygmunt, Weronika J�zefczyk, Oliwia Wilusz,
Wiktoria Kielar, Patrycja Maciejowska, Klaudia Kużdżał, Mateusz Skrzęta.
III miejsce – „Podarunek, kt�ry zmienił moje my�lenie” Damian Pelczar – ucze� III kl. W
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W dniu 21 wrze�nia 2021 r. uczniowie kształcący
się na kierunku technik analityk wraz           
 z opiekunami odbyli wycieczkę przedmiotową 
do Grupy Azoty S.A. w Tarnowie. Uczniowie po
szkoleniu BHP udali się do Centrum Bada�            i
Analiz, w kt�rym uzyskali informacje o pracy
w laboratorium badawczym z akredytacją,
Centrum Badawczo-Rozwojowym, w kt�rym
zostali przywitani przez Dyrektora, Pana Tomasza
Węsierskiego i zapoznali się z aparaturą
pomiarową oraz wykonywanymi badaniami
nawoz�w i tworzyw sztucznych. Obejrzeli także
linię pilotażowo-produkcyjnej do wytwarzania
skrobi termoplastycznej.

 
WYCIECZKA DO GRUPY AZOTY S.A.              

 
                  LEKCJA MUZEALNA       

23.09.2021 r. odbyła się lekcja muzealna –
poznaj historię swojego zawodu – fryzjerstwo.
Uczennice klasy I branżowej szkoły I stopnia,
zapoznały się ze zbiorami, kt�re mogły
por�wna� z dzisiejszymi narzędziami                
 i przyborami fryzjerskimi. Obejrzały
eksponaty dawnego gabinetu fryzjerskiego z lat
20. XX wieku wykonanego z drzewa dębowego
przez Stanisława Pudło.

W dniu 24 wrze�nia 2021 r. uczniowie klas
gastronomicznych udali się na wycieczkę
przedmiotową do Arłamowa, kt�ra
umożliwiła obejrzenie restauracji, sal
konferencyjnych, atrakcji sportowych, SPA,     
a także zaplecza gastronomicznego. Poznanie
tego luksusowego obiektu od kuchni będzie
motywowa� uczni�w do dalszej, wytężonej
nauki.

      WYCIECZKA DO ARŁAMOWA     
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     WYCIECZKI PRZEDMIOTOWE            

27 wrze�nia 2021 r. uczniowie uczestniczyli
w wycieczce przedmiotowej w ramach zaję�
praktycznych z przedmiotu: Personalny
trener zdrowia i urody. Wycieczka
umożliwiła poznanie kro�nie�skiego klubu
EUROGYM oraz powstałej komory
normobarycznej. Uczniowie w czasie
rozmowy z trenerem personalnym
dowiedzieli się, na czym polega jego praca 
w rzeczywistych warunkach. Mieli także
możliwo�� wej�� do komory normobarycznej
obok hali MOSiR.

W dniu 04.10.2021 r. odbyła się wycieczka
przedmiotowa w ramach lekcji Personalny
Trener Zdrowia i Urody do klubu Pola –
Holistic Therapy, kt�ry mie�ci się w domu
kultury „Puchatek” w Kro�nie. Uczniowie
mieli możliwo�� porozmawia� z trenerką
personalną – Pani Pauliną Prajsner –
Adamczyk o prowadzeniu zdrowego stylu
życia. Po rozmowie wykonali kilka �wicze�
rozciągających kręgosłup oraz kilka
prostych �wicze� jogi.

6 pa�dziernika 2021 r. grupa uczni�w z klas
gastronomicznych odwiedziła Wojew�dzką Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie. Młodzież
mogła zapozna� się z bogatym wyposażeniem
laboratori�w oraz przyjrze� się badaniom prowadzonym
na żywno�ci. Rzeszowski „SANEPID” należy do najlepiej
wyposażonego laboratorium na Podkarpaciu. Znaczna
większo�� bada� wykonywana jest komputerowo, co
pozwala z wysoką dokładno�cią wykonywa� analizy
produkt�w żywno�ciowych.

 
     WYCIECZKA PRZEDMIOTOWA 

             DO WSSE W RZESZOWIE           
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     ZAJĘCIA W KPU W KRO�NIE  

Uczniowie naszej szkoły kształcący
się w zawodzie technik analityk
cyklicznie odbywają zajęcia
praktyczne z przedmiotu Analityka
Chemiczna i �rodowiskowa w
Karpackiej Pa�stwowej Uczelni       
 w Kro�nie. W czasie lekcji 
w profesjonalnie wyposażonej
pracowni chemicznej wykonują
badania, wykorzystując nowoczesny
sprzęt, kt�rym dysponuje Uczelnia.

Uczniowie klasy III branżowej szkoły I stopnia
wraz z opiekunami  w kro�nie�skim BWA
obejrzeli aktualną wystawę zatytułowaną „Moja
matka moja c�rka”, kt�ra powstała w czasie
pandemii. Wystawa, po�więcona relacjom
między matkami i c�rkami artystkami, bardzo
spodobała się uczniom, szczeg�lnie ze względu
na interaktywny charakter. Opr�cz obejrzenia
artefakt�w kultury mogli oni także wysłucha�
wypowiedzi artystek. Eksponaty zaciekawiły
uczni�w, kt�rzy podjęli pr�by ich interpretacji
oraz dyskusję.

 
     „MOJA MATKA MOJA C�RKA”  

 
   LEKCJA MATERIAŁOZNAWSTWA 

Uczniowie klasy IV technik analityk w ramach
wycieczki przedmiotowej zapoznali się            
 z cyklem powstawania szkła, komponentami
potrzebnymi do jego wytwarzania oraz
sposobami zdobienia szklanych przedmiot�w.
Poznali historię hutnictwa szkła w Kro�nie oraz
podziwiali wystawę artystycznych przedmiot�w
wykonanych ze szkła.
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STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTR�W 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022               

 
   Z WIZYTĄ U PANA BACZY�SKIEGO

 

W dniu 19 pa�dziernika uczniowie klasy IIIF/K
zwiedzili w Kro�nie�skiej Bibliotece Pedagogicznej
wystawę po�więconą życiu i tw�rczo�ci Krzysztofa
Kamila Baczy�skiego. 

WIZYTA W HUCIE SZKŁA JUSTYNA 
W SANOKU

   
 

Posta� legendarnego artysty pokolenia Kolumb�w została przybliżona w fabularyzowanym
dokumencie w reżyserii Kordiana Piwowarskiego. Zwie�czeniem pobytu w go�cinnej
bibliotece była piękna recytacja wierszy K. K. Baczy�skiego wykonana przez uczennice
Emanuelę Bujarę i Emilię Zygmunt. W ten spos�b uczniowie uczcili pamię� znamienitego
poety.

praktycznej - poznanie zakładu pracy,
proces�w, warunk�w pracy na
poszczeg�lnych stanowiskach,
konkretnych rozwiąza� z zakresu BHP       
i prawa pracy 
teoretycznej - spotkanie z
przedstawicielem firmy - om�wienie                                                                                     
praktycznych rozwiąza�, stosowanych           

   Lekcja składała się z 2 czę�ci:

      w zakładzie pracy.

Wystawa pt. "70×70²" przygotowana we
wsp�łpracy Muzeum Rzemiosła w Kro�nie
z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego        
 im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
jest projektem artystycznym nauczycieli
akademickich powiązanym z Jubileuszem
70 lat istnienia UTH. Wzięły w niej udział
uczennice klasy I TF, kt�re zostały
zapoznane ze sztuką wsp�łczesną,
 z nowymi technikami w sztuce           
oraz z wykorzystaniem rzeczy
codziennego użytku do tworzenia prac
artystycznych. 

 LEKCJA PLASTYKI W PIWNICY
PODCIENIAMI W KRO�NIE
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http://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2030-z-wizyt%C4%85-u-pana-baczy%C5%84skiego
http://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2056-lekcja-plastyki-w-piwnicy-podcieniami-w-kro%C5%9Bnie


 
       82 ROCZNICA AGRESJI NIEMIECKIEJ 

I SOWIECKIEJ NA POLSKĘ      

1 wrze�nia 1939 r. wojska niemieckie
przekroczyły granice Rzeczypospolitej,
rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię
II wojny �wiatowej. Dla upamiętnienia tego
wydarzenia delegacja młodzieży wraz 
z opiekunami: Panią Małgorzatą Mercik oraz
Panią Moniką Delikat udała się na Cmentarz
Komunalny w Kro�nie, by zapali� znicze na
grobach Żołnierzy Wrze�nia 1939 roku.

SPOŁECZNO�� SZKOLNA 
ZESPOŁU SZK�Ł PONADPODSTAWOWYCH NR 2 

IM. KS. STANISŁAWA SZPETNARA W KRO�NIE 
W HOŁDZIE KARDYNAŁOWI STEFANOWI WYSZY�SKIEMU

Błogosławiony Kardynał był człowiekiem
opatrzno�ciowym – OJCEM NARODU POLSKIEGO NA
TRUDNE CZASY KOMUNISTYCZNE. Przeprowadził
Ko�ci�ł przez najtrudniejszy okres reżimu
komunistycznego. Był wielkim mężem modlitwy 
i oddanym synem Matki Bożej. Uważany jest za PRYMASA
TYSIĄCLECIA. To dzięki Jego wieloletniej posłudze
Ko�ci�ł w Polsce wydał �wiatu Wielkiego Papieża – �w.
Jana Pawła II. 

 
       DZIE� SYBIRAKA      

Z okazji �wiatowego Dnia Sybiraka                  
 19 wrze�nia 2021 r. w Bazylice Kolegiackiej
„Fara” w Kro�nie odbyła się uroczysto��, 
w kt�rej wzięli udział uczniowie ZSP nr 2 
w Kro�nie wraz z panem Dyrektorem Bogdanem
Skotnickim, aby wsp�lnie odda� hołd i wyrazi�
pamię� wobec Sybirak�w.
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  PIKNIK RODZINNY 

W PARKU JORDANOWSKIM W KRO�NIE      

           
W dniu 09.09.2021 r. w Parku Jordanowskim zostało
zorganizowane "Pożegnanie lata w Ogr�dku" przez
Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie z udziałem naszej
młodzieży uczącej się w klasach fryzjerskich pod
kierunkiem p. L. Sawaryn i A. Nowoty�skiej.

Kącik fryzjerski cieszył się w�r�d dzieci ogromnym
zainteresowaniem, a to za sprawą fryzur dla najmłodszych,
w kt�rym każde dziecko mogło skorzysta� z wakacyjnej
fryzurki. Słoneczna pogoda i kolorowe warkoczyki
wplatane we włosy pozwoliły dzieciom jeszcze raz poczu�
beztroską letnią przygodę.

 
   PIELGRZYMKA MATURZYST�W     

                  

Wierni tradycji pielgrzymowania
maturzy�ci z naszej szkoły w dniach      
od 27.09. do 28.09.2021 r. wędrowali na
Jasną G�rę w ramach duchowego
przygotowania do egzamin�w
maturalnych i wyboru dalszej drogi
życiowej. 

Uczestniczyli we Mszy �w., a następnie odprawili drogę krzyżową na Wałach Jasnog�rskich.
W drodze powrotnej zatrzymali się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach
oraz nawiedzili gr�b �w. Faustyny Kowalskiej. Udali się r�wnież do Centrum Jana Pawła II
„Nie Lękajcie się.” 

NOWA ODSŁONA KĄCIKA KULINARNEGO
 „SZPETNAR OD KUCHNI” – BLOG KULINARNY
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           W dniach od 1 do 6 pa�dziernika 2021 r.
obchodzili�my w naszej szkole
„�wiatowy Dzie� Tabliczki Mnożenia”.
Celem akcji jest u�wiadamianie
ludziom, że znajomo�� tabliczki
mnożenia jest niezbędna w życiu
codziennym i że można uczy� się jej      
 w przyjaznej atmosferze. 

Dnia 8 pa�dziernika 2021 r. klasa 1 f/k grupa
fryzjer integrowała się podczas wyj�cia do
Kręgielni K 15 w Kro�nie. Uczennice
poznawały zasady gry w kręgle i pr�bowały
swoich możliwo�ci.

XI �WIATOWY DZIE� 
      TABLICZKI MNOŻENIA      

Poprzez gry i zabawy uczniowie mieli okazję przypomnie� sobie podstawową wiedzę matematyczną,
pozna� r�żne sposoby wykonywania mnożenia i dzielenia, mierząc się z łamigł�wkami
matematycznymi �wiczy� pamię� i wyobra�nię. Młodzież chętnie pracowała w grupach,                    
a rywalizacja okazała się ważnym czynnikiem integrującym zesp�ł klasowy.

  PRELEKCJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W CHORK�WCE      

5 pa�dziernika w Szkole Podstawowej 
w Chork�wce uczennice z kl. III TA/TŻ wraz 
z nauczycielem wygłosiły prelekcję na temat
„Zdrowych nawyk�w żywieniowych
młodzieży”. Uczennice przybliżyły temat
szkodliwego wpływu nadmiaru cukru na
organizm człowieka, podpowiedziały, gdzie
szuka� jego zdrowych zamiennik�w oraz jakie
produkty spożywa�, by długo cieszy� się dobrą
kondycją fizyczną i umysłową.

WYJ�CIE DO K15
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 14 pa�dziernika 2021 r. w Regionalnym Centrum
Kultur Pogranicza w Kro�nie odbyła się
uroczysto�� zorganizowana przez Pana
Prezydenta Piotra Przytockiego z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Na tę okoliczno��
uczniowie naszej szkoły przygotowali
poczęstunek dla organizator�w uroczysto�ci
oraz zaproszonych go�ci.

    OBSŁUGA CATERINGOWA 
UROCZYSTO�CI 

      DZIE� JĘZYK�W OBCYCH    

W dniu 21 pa�dziernika 2021 r. w naszej szkole �więtowali�my Szkolny Dzie� Język�w
Obcych w ramach Erasmus Days. Celem uroczysto�ci była nie tylko dobra zabawa, ale
przede wszystkim wpojenie uczniom przekonania, jak ważna jest umiejętno�� władania
językami obcymi. Na szkolnej sali gimnastycznej uczniowie wraz z opiekunami zbudowali
dziewię� stanowisk, na kt�rych zaprezentowali elementy kultury i tradycji r�żnych
kraj�w. Uczniowie klas branżowych wzięli udział w konkursie ,,Animalsounds". Dużą
atrakcją tego dnia okazała się wizyta go�ci z Hiszpanii. Studentki nie tylko przedstawiły
�wietną prezentację, uczyły uczni�w zwrot�w hiszpa�skich, ale także zaprosiły
uczestnik�w do wsp�lnego ta�ca- macareny. Kolejnym etapem projektu był konkurs
zatytułowany ,,Mam tę moc w 25 językach", kt�rego celem było zapamiętanie wszystkich
język�w wykorzystanych w piosence. Przedstawiciele wszystkich klas wzięli udział 
w losowaniu jednego pa�stwa, a następnie musieli zmierzy� się z quizem przygotowanym
przez reprezentant�w stanowisk i ich opiekun�w. Uczniowie z ogromną chęcią 
i zaangażowaniem wzięli także udział w konkursie ,,Znam flagi", Dużą atrakcją tego dnia
były r�wnież potrawy na stoiskach wybranych kraj�w, przygotowane przez młodzież pod
czujnym okiem nauczycieli przedmiot�w gastronomicznych. Całą imprezę u�wietnił
występ uczennic, kt�re wykonały piosenkę pt. ,,Perfect'' oraz ,,I'll be standing", a także
układy choreograficzne grupy Cheerleaderek.
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WIZYTA JEGO EKSCELENCJI KS. BP STANISŁAWA JAMROZKA

W ZESPOLE SZK�Ł PONADPODSTAWOWYCH 
NR 2 IM. KS. STANISŁAWA SZPETNARA W KRO�NIE

      

20 pa�dziernika 2021 r. w ramach Wizytacji Kanonicznej Parafii Franciszkan�w w Kro�nie
odwiedził naszą szkołę Jego Ekscelencja Ks. Biskup Stanisław Jamrozek.
Po staropolskim powitaniu Dostojnego Go�cia przez Dyrektora P. Bogdana Skotnickiego 
i Wicedyrektora P. Agatę Betlej, wszyscy udali się na salę gimnastyczną, na kt�rej
zgromadzili się nauczyciele, pracownicy administracji i delegacje uczni�w ze wszystkich
klas. Wchodzących na salę Go�ci zebrani powitali gromkimi brawami. W ten spos�b
uczestnicy spotkania wyrazili swoją rado�� i wdzięczno�� ze spotkania z JE Ks. Biskupem
w�r�d społeczno�ci szkolnej .Dyrektor ZSP nr 2 Pan Bogdan Skotnicki w imieniu nauczycieli,
pracownik�w i uczni�w powitał Jego Ekscelencję oraz Proboszcza i Gwardiana Parafii
Franciszkan�w o. Piotra Micała. W swoim wystąpieniu przybliżył kierunki pracy dydaktyczno
– wychowawczej naszej szkoły i podkre�lił rolę Patrona ks. Stanisława Szpetnara 
w kształtowaniu postaw naszej młodzieży. Przygotowana na tę okazję czę�� artystyczna
po�więcona była sylwetce naszego Patrona Ks. Stanisława Szpetnara, kt�ra zaprezentowana
była w kr�tkim filmie. Cało�� programu u�wietniły uczennice działające w Grupie Wokalnej
„Dream” prowadzonej przez opiekuna P. Wojciecha Bazana. W Ich wykonaniu usłyszeli�my
piosenki „An Angel” oraz „Hallelujah”. Po czę�ci artystycznej, głos zabrał Jego Ekscelencja Ks.
Biskup Stanisław Jamrozek, kt�ry skierował do zebranych serdeczne słowa, wyrażając m.in.
wdzięczno�� za miłe powitanie oraz uznanie dla talent�w uczni�w. Nawiązał do programu
artystycznego i zachęcił młodzież do przyjęcia życiowej postawy Patrona naszej szkoły.
Zwr�cił także uwagę na rozwijanie zainteresowa� i pasji, w tym r�wnież zawodowych.
Następnie przedstawiciele SU skierowali słowa podziękowania Ks. Biskupowi za wizytę.        
 Po udzieleniu Pasterskiego Błogosławie�stwa Go�cie zwiedzili szkołę i udali się na słodki
poczęstunek. Obsługę gastronomiczną zapewnili uczniowie klas gastronomicznych pod
opieką: p. Agnieszki Gonet i p. Anny Kustro�. Wizycie Dostojnego Go�cia towarzyszyła
serdeczna atmosfera. Wizyta Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Stanisława Jamrozka zapisze się na
długo w naszych sercach i pamięci.
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„MORALNO�� PANI DULSKIEJ” GABRIELI
ZAPOLSKIEJ ZAWSZE NA CZASIE

  
              

Tegoroczna edycja akcji Narodowego
Czytania, kt�rej patronuje Para
Prezydencka, odbyła się w Muzeum
Rzemiosła w Kro�nie. Dramat              
 z podziałem na role czytali: dyrektor
muzeum pani Marta Rymar, Starszy
Cechu Rzemiosł R�żnych pan Marek
Kiełtyka, dyrektor ZSP NR 2 w Kro�nie
pan Bogdan Skotnicki oraz pracownicy
muzeum, nauczyciele i uczniowie. 

Akcja Narodowego Czytania rozpoczęła się
od wyjęcia egzemplarzy lektury z XVII -
wiecznej skrzyni cechowej, znajdującej się
w muzeum oraz odczytania listu Prezydenta
RP.

PAMIĘTAMY O ZMARŁYCH
NAUCZYCIELACH I PRACOWNIKACH 

  
              Tradycją naszej szkoły jest „Pamię� 

o zmarłych”.
Jak co roku w okresie poprzedzającym Dzie�
Wszystkich �więtych członkowie Klubu
historycznego im. Armii Krajowej przy ZSP Nr 2
w Kro�nie nawiedzili groby zmarłych nauczycieli
i pracownik�w szkoły a także pamiętali o
naszych Bohaterach  - Żołnierzach, kt�rzy oddali
życie za wolno�� Ojczyzny. Pamię� o nich jest
wyrazem szacunku dla ich życia i ziemskich
dokona�. Wyj�cia na cmentarze - miejsca
pamięci to ważna lekcja wychowania
patriotycznego.
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Program wycieczki obejmował następujące bloki tematyczne:
 1.�ladami Polskiego Pa�stwa Podziemnego
- Muzeum Powstania Warszawskiego, Cmentarz Powązkowski, Cytadela X Pawilon, Pomnik
Polskiego Pa�stwa Podziemnego.
 2. �ladami Kardynała Stefana Wyszy�skiego
Archikatedra �w. Jana Chrzciciela, Dom Arcybiskup�w Warszawskich, Plac J�zefa
Piłsudskiego( Plac Zwycięstwa), Muzeum Jana Pawła II i Kard. S Wyszy�skiego.
 3.Kultura i dziedzictwo narodowe
- Zamek Kr�lewski w Warszawie- Muzeum. Rezydencja Kr�l�w Rzeczpospolitej, Muzeum
Łazienki Kr�lewskie, Pomnik Fryderyka Chopina, Zesp�ł Zabytkowych Cmentarzy na
Powązkach.
 4. Największe osiągnięcia nauki polskiej
- Centrum Nauk Kopernik.
 Wycieczka okazała się wspaniałą żywą lekcją historii naszego kraju.

    

           

WYCIECZKA DO WARSZAWY              

W dniach 26-27.10.2021 r. uczniowie
naszej szkoły brali udział w dwudniowej
wycieczce do Warszawy, kt�ra została
zorganizowana w ramach programu
Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj
Polskę”. Celem wyjazdu było
uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego
młodzieży poprzez umożliwienie im
poznania Polski, jej tradycji, historii,
zbytk�w kultury oraz dziedzictwa
narodowego, a także osiągnię� polskiej
nauki.

TOWARZYSTWO POMOCY IM. �W. 
          BRATA ALBERTA - KOŁO KRO�NIE�SKIE              

        
Uczniowie naszej szkoły w dniu 
1 listopada 2021 r. wzięli 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
przy ul. Kardynała Stefana
Wyszy�skiego.
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WYCIECZKA KLASY 2 TA/TŻ             

        
Uczniowie klasy 2 TA/TŻ wraz         
z opiekunem wybrali się w dniu 
2 listopada 2021 roku na
wycieczkę po Kro�nie. Odwiedzili
zabytkowy Stary Cmentarz, 
a następnie udali się pod pomnik
Jana Pawła II.
Ostatnim punktem wycieczki była
wizyta w kinie Helios.

        
W dniu 05.11.2021 r. uczniowie z klas: 
III TŻ, IV TŻ/TTŻ oraz I TŻ wraz 
z nauczycielami gastronomii uczestniczyli 
w wykładzie na temat zafałszowa� żywno�ci.

Wykład prowadziła pani dr inż. Marta Pisarek – wykładowca Karpackiej Pa�stwowej
Uczelni w Kro�nie. W czasie spotkania om�wione zostało fałszowanie takich surowc�w jak:
cukier, herbata, kawa, oleje ro�linne, kurkuma, ryż, lody i masło. Ponadto nasi uczniowie
zostali zapoznani z ofertą edukacyjną Karpackiej Pa�stwowej Uczelni w Kro�nie.

        
Napoje izotoniczne co w sobie kryją?
Zr�b sobie sam – to temat spotkania, w
kt�rym wzięli udział uczniowie naszej
szkoły. Wykład prowadziła mgr inż.
Elżbieta Brągiel z Karpackiej Pa�stwowej
Uczelni w Kro�nie na kierunku
Produkcja i bezpiecze�stwo żywno�ci.

  
„FAŁSZOWANIE ŻYWNO�CI DAWNIEJ 

I W CHWILI OBECNEJ”           

WYKŁAD O NAPOJACH   
 IZOTONICZNYCH          
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           Dzie� Seniora, Dzie� Dyni 
i Dzie� Tolerancji był
powodem do podjęcia w
naszej szkole niezwykłych
go�ci. Byli to seniorzy z
Domu Dziennego Pobytu
Senior - Wigor 
z Korczyny.

   
DZIE� SENIORA I DZIE� DYNI     

   
ILE JEST JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 W POLSKIM?     

   
PRELEKCJA    

Ile jest języka angielskiego w polskim?- to temat
prelekcji, w kt�rej wzięli udział uczniowie naszej
szkoły.
Wykład w języku angielsko - polskim wygłosiła
pani mgr Anna Łobodzi�ska, wykładowca 
z Karpackiej Pa�stwowej Uczelni w Kro�nie na
kierunku filologia angielska.

1 grudnia 2021 r. odbyła się w naszej szkole
prelekcja asp. Tomasza Czelnego,
pracownika Komendy Miejskiej Policji 
w Kro�nie na temat odpowiedzialno�ci
karnej os�b nieletnich. 

Prelekcja została zorganizowana przez pedagoga szkolnego dla klas pierwszych.
Uczestniczyła w niej r�wnież klasa II W, w ramach działa� profilaktycznych
podejmowanych w naszej szkole we wsp�łpracy z OHP.
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Uczniowie naszej szkoły 13 grudnia 2021 r. włączyli
się do akcji IPN - Zapal �wiatło Wolno�ci. 
W godzinach porannych przed tablicą
upamiętniającą Ofiary Stanu Wojennego zapalili
symboliczny znicz. Natomiast o godz. 19.30  w oknie
szkolnego budynku zapłonęła �wieca. Inicjatywa ta
jest znakiem pamięci o ofiarach i osobach
prze�ladowanych przez reżim komunistyczny.

DARZ B�R !      

Takie zawołanie towarzyszyło
obsłudze gastronomicznej
uroczysto�ci Polskiego Związku
Łowieckiego w Kro�nie,
odbywającej się w sobotę 11 grudnia
2021 r. Grupa uczni�w z klas
gastronomicznych wraz 
z opiekunami miała zaszczyt
�wiadczy� usługi kelnerskie
zgromadzonym go�ciom. 

ZAPAL �WIATŁO WOLNO�CI

 DZIE� HERBATY
 

Uczniowie klas gastronomicznych �więtowali dzie� herbaty. Przy r�żnorodnie
nakrytych stołach, wysłuchali prelekcji na temat herbat, herbatek, napar�w oraz ich
wła�ciwo�ci. Prezentację przedstawiła pani dr Marta Pisarek z KPU w Kro�nie.
Najatrakcyjniejszym momentem dnia herbaty były warsztaty tworzenia herbatek 
i herbat.
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Uczniowie klas II TŻ i III TŻ pokazali całej
społeczno�ci szkolnej na ile sposob�w
można przygotowa� najpopularniejszą
potrawę - makaron. 

 
WARSZTATY PIERNIK�W

 
SPAGHETTI - TEŻ MA SWOJE

�WIĘTO
 

Dnia 14.12.2021 r. w Szkole Podstawowej 
w Chork�wce odbyły się warsztaty
pieczenia �wiątecznych piernik�w, kt�re
prowadziły uczennice kl. III i IV technikum
żywienia i usług gastronomicznych pod
okiem opiekunki - E. Jaracz, w ramach
wsp�łpracy między szkołami. Warsztaty były
wspaniałą lekcją umiejętno�ci zawodowych.

Starszym kolegom było łatwiej, swoje umiejętno�ci doskonalili i sprawdzili w czasie
pobytu na stażu zawodowym we włoskich restauracjach, kt�ry odbyli w ramach projektu
„Zagraniczny staż – szansą rozwoju zawodowego” wsp�łfinansowanego przez Komisję
Europejską w ramach ERASMUS+. Uczniowie dzielili się wiedzą i włoskimi smakami z całą
społeczno�cią szkolną. Super było gotowa� razem!!! Mamy już plany na następną imprezę
kulinarną. Przed nami także wyjazd następnej grupy uczni�w po do�wiadczenie
zawodowe i Europassy Mobilno�� do Włoch. Tym razem w ramach nowego projektu
„Zagraniczny staż = lepsza przyszło��”. Ciao Italia…
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Kiermasz książek używanych 
Sprzątanie �wiata
Dzie� Chłopaka
Międzynarodowy Dzie� Wegetarianizmu
Konkurs na najsympatyczniejszego pupila
Akcja MEiN #Szkoła Pamięta!
Dzie� Seniora, Dzie� Dyni i Dzie� Tolerancji
Pomara�czowy Dzie� 
Dzie� Białych Skarpet
Dzie� Czekolady
Szkolne Mikołajki
Akcja ,,Pom�żmy zwierzętom”
Kartki �wiąteczne do Domu Pomocy Społecznej i Hospicjum w Kro�nie
Zbi�rka dla rodzin potrzebujących pt. ,,To dla Was-Zbi�rka”
Akcja zbi�rki żywno�ci w sklepach Biedronka
�wiąteczna akcja - Cuda piernikowe
Dzie� Popcornu.

 

W wyniku przeprowadzonych w dniach
4-6 pa�dziernika 2021 r. wybor�w do
Samorządu Uczniowskiego, funkcję
przewodniczącej objęła Emilia Rachfał
- I TŻ, zastępcy przewodniczącego
Kamil Konopka - III TŻ ,skarbnika
Kacper Kasprzyk - III TŻ oraz
sekretarza Weronika Jendruczko - II
TA/TŻ. 

 

WYBOR�W 
DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

         

 
 
 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU SZKOLNEGO
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INTERNETOWY KONKURS NA 
NAJSYMPATYCZNIEJSZEGO PUPILA

 
         

Internetowy ,,Konkurs na
najsympatyczniejszego pupila”
cieszył się dużą popularno�cią.
Uczestnicy nadesłali mn�stwo
zdję�, prezentujących ukochane
zwierzaki: koty, psy, ż�łwie i konie.
O zwycięstwie decydowała liczba
lajk�w pod zdjęciem na SF.

I miejsce - Laura Fruga
II miejsce Zosia Kubit 

III miejsce Karolina Szczur

W licznym gronie bawili�my się na parkiecie, a niekt�rzy wykazali się zdolno�ciami
tanecznymi i wzięli udział w konkursie na ,,Najlepszy taniec” Zwycięstwo wyta�czyli:
Magdalena �nieżek i Jakub Żurawicz, Patryk Kukulski i Wiktoria Lorenc, a także Patrycja
Sekunda i Emilia Czyż. Ten wiecz�r dostarczył nam wielu przeży�, �piewali�my 
i ta�czyli�my, a także rywalizowali�my w konkursach. Tradycyjnie jak w Andrzejki,
poznawali�my naszą przyszło�� z ciekawych wr�żb.

 
 
 

OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH         

14 pa�dziernika 2021 r. odbyły się Otrzęsiny klas I, kt�re zostały przygotowane przez
wychowawc�w i uczni�w klas II. Pierwszoklasi�ci poddawani byli r�żnym pr�bom
zar�wno zręczno�ciowym, jak i manualnym. Na szczeg�lne wyr�żnienie zasłużyła klasa I
TŻ, kt�ra dzielnie uczestniczyła we wszystkich konkurencjach i otrzymała najwyższą ilo��
punkt�w. Społeczno�� naszej szkoły chętnie angażuje się w r�żne przedsięwzięcia.

 
   DYSKOTEKA SZKOLNA     

Samorząd Uczniowski wyszedł na przeciw
oczekiwaniom uczni�w i 25 listopada 2021 r.
zorganizował huczną zabawę andrzejkową wraz 
z atrakcjami. 
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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
organizacja lekcji pokazowych 
z r�żnych dyscyplin sportowych np. 
w piłce koszykowej z zawodnikami         
I- ligowego zespołu Miasta Szkła
Krosno

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

           

Sukcesy sportowe:

II miejsce w Powiatowej Licealiadzie 
w sztafetowych biegach przełajowych
dziewcząt

II miejsce w Powiatowej Licealiadzie w piłce
ręcznej dziewcząt

II miejsce w Turnieju piłki ręcznej 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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Z POTRZEBY SERCA – CZYLI SZKOLNY
 KLUB WOLONTARIUSZA

 
  

              
Kolejny rok szkolny przebiega w cieniu pandemii, ale pr�bujemy odnale�� się w tej
trudnej rzeczywisto�ci. Pomagamy, bo…

19 wrze�nia 2021 r. odbyła się XXX
Jubileuszowa Podkarpacka Wystawa Ps�w
Rasowych.
Pogoda pod psem - ale nie dla naszych
wolontariuszy, miło�nik�w czworonog�w,
kt�rzy pomagali sędziom na ringu 
i w obsłudze imprezy.

Dajemy nadzieję – od lat włączmy się 
w akcję Kro�nie�skie Pola Nadziei.
1 pa�dziernika 2021 r. w hospicyjnej kaplicy
ks. Andrzej Dec odprawił Mszę �więtą
inaugurującą XIII Kro�nie�skie Pola
Nadziei. 

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 5 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.
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Gramy w Największej Orkiestrze �wiata –
WO�P.
Od 30 lat, dzięki życzliwo�ci i zaangażowaniu
wielu wspaniałych ludzi każdego roku WO�P
bije rekordy, łączy ludzi, integruje społeczno��
lokalną, wspiera pediatrię, oraz prowadzi
wiele akcji i program�w edukacyjnych.
Wolontariusze z  ZSP Nr 2 
w Kro�nie i 9-10 OHP w Kro�nie wsp�łtworzą
brzmienie tej wyjątkowej Orkiestry.

NIE POTRAFIMY ROBIĆ WIELKICH RZECZY. MOŻEMY ROBIĆ RZECZY MAŁE, ZA TO Z WIELKĄ MIŁOŚCIĄ. 
 /MATKA TERESA Z KALKUTY/

Uczennica naszej szkoły Patrycja Olejarska otrzymała r�wnież Stypendium Marszałka
Wojew�dztwa Podkarpackiego i realizuje „Indywidualny Plan Rozwoju Ucznia”.
Uczestniczy w zajęciach z przedmiot�w zawodowych w specjalistycznych pracowniach
chemicznych w Karpackiej Pa�stwowej Uczelni prowadzonych przez kadrę uczelni.

 
STYPENDY�CI 

 ROK SZKOLNY 2021/2022 

Życzymy dalszych sukces�w

Stypendium Prezesa Rady Ministr�w na rok szkolny 2021/2022
otrzymały: Andżelika Petka i Patrycja Olejarska. 
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SZKOLNY WOLONTARIAT MISYJNY

 – GRUPA RAFIKI
 

W pierwszym semestrze roku szkolnego
2021/ 2022, Grupa Rafiki 3 - krotnie
przygotowała dla całej społeczno�ci
szkolnej „Słodki dzie�”. Akcje te
prowadzone były w ramach Projektu
Misyjnego – Pomagamy Dzieciom z Wysp
Zielonego Przylądka we wsp�łprac             
 z Centrum Misyjnym Si�str Klawerianek  
 w Poznaniu. 

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�.  
          KOLNY WOLONTARIAT MISYJNY 

– GRUPA RAFIKI
 

       
Miały one na celu zebranie �rodk�w         
 na zakupienie zabawek oraz przybor�w
szkolnych dla dzieci z Cabo Verde (Afryka).
Do tej pory na ten cel zebrali�my blisko
500 zł. Dziękujemy Wszystkim, kt�rzy
wspomogli to misyjne dzieło.    
          
 Razem możemy więcej!!!

 
 GRUPA WOKALNA „DREAM” – KILKA SŁ�W

 Z ŻYCIA GRUPY
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          KOLNY WOLONTARIAT MISYJNY 

– GRUPA RAFIKI
 

 
          

 

           

 
          STAŻE ZAGRANICZNE 

        
Zagraniczny staż to szansa na sukces w branży
Dobrze zdają sobie z tego sprawę uczniowie          
 i nauczyciele Zespołu Szk�ł Ponadpodstawowych
Nr 2 w Kro�nie, kt�rzy podjęli wyzwanie
wsp�łczesnego rynku pracy i postanowili
zdobywa� wiedzę i do�wiadczenie branżowe         
 w zagranicznych firmach. Projekt „ Zagraniczny
staż – szansą rozwoju zawodowego” stał się
kolejną okazją skorzystania z możliwo�ci
umiędzynarodowienia kształcenia branżowego,
jakie stwarza polskim szkołom Unia Europejska   
 w ramach Erasmus+ (programu Unii Europejskiej
w dziedzinie edukacji, szkole�, młodzieży i sportu
na lata 2014-2020).

Od wielu lat ZSP nr 2 pozyskuje fundusze europejskie, co pozwala z powodzeniem
realizowa� zagraniczne staże zawodowe w trzech europejskich krajach: Hiszpanii,
Włoszech i Portugalii. Nieustający i wieloaspektowy rozw�j zawodowy, konkurencyjno��
na rynku pracy, możliwo�� kształtowania kompetencji osobistych, to tylko przykładowe
korzy�ci płynące z udziału w projektach unijnych. Ci, kt�rzy zdecydowali się na wyjazd,
potwierdzają, że naprawdę warto! Dzięki wymianie do�wiadcze� i relacjom             
 z poprzednich mobilno�ci, liczba chętnych do nauki zawodu poza granicami kraju
ro�nie.

Nowe do�wiadczenia zawodowe zdobywali uczniowie kształcący się w branżach:
fryzjerskiej, gastronomicznej i analitycznej oraz nauczyciele uczący przedmiot�w
zawodowych. Oczywi�cie nie byłoby to możliwe bez wsp�łpracy z europejskimi firmami
partnerskimi, są nimi: portugalska firma Euromob, hiszpa�ska firma euroMind Projects
oraz EProjectConsult/„A Rooca” we Włoszech. Pracownicy firm zadbali o to, aby
uczestnicy nie tylko dużo się nauczyli, ale także doznali wiele przyjemnych             
i niezapomnianych wraże�. Staży�ci odbyli dobre praktyki w warunkach, jakich nie jest   
 w stanie zapewni� szkoła. Możliwo�� poznania funkcjonowania zagranicznych firm
branżowych od podszewki, a także obserwowania mistrz�w przy pracy i uczenia się       
 od nich zawodu to niezapomniana atrakcja dla otwartych na zdobywanie do�wiadczenia
branżowego stażyst�w.
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 Udział w zagranicznych mobilno�ciach nie ogranicza się tylko do pracy, ale stanowi także
doskonałą okazję do poznawania odmiennej kultury. Obserwowanie zwyczaj�w i życia
codziennego lokalnej ludno�ci oraz liczne wycieczki stanowiły niewątpliwy atut pobytu.
Staży�ci w wolnym czasie zwiedzili wiele wspaniałych, historycznych miejsc, takich jak:
Braga, Guimaraes, Porto, Grenada, Sewilla, Malaga, Palermo, Cefalu, Etna i Taormina,
Catania. Zobaczyli piękne, niepowtarzalne miejsca i zabytki, kt�re znajdują się na Li�cie
�wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Po powrocie uczniowie podzieli się swoimi wrażeniami
z pobytu, nowymi umiejętno�ciami i do�wiadczeniami z ze społeczno�cią szkolną w czasie
zaję� i praktyk zawodowych oraz imprez takich jak: Erasmus Days czy Dzie� Spagetti.
Pochwalili się także otrzymanymi certyfikatami. Zyski z udziału w zagranicznych stażach
są niepoliczalne i niewątpliwie staną się atutem w przyszło�ci w czasie poszukiwania        
 i wykonywania pracy zawodowej. Aktualnie ZSP nr 2 realizuje projekt „Zagraniczny staż
= lepsza przyszło��”, w ramach kt�rego w bieżącym roku uczniowie odbyli już staże
branżowe w Barcellona Pozzo di Gotto na Sycylii.

                          Dołącz do GRUPY ERASMUSA !

           

 
          

 

Uczniowie docenili zaangażowanie pracodawc�w w przekazywanie wiedzy i przyjazną
atmosferę, dzięki kt�rej łatwiej im było odnale�� się w nowym �rodowisku pracy             
 i nawiązywa� kontakty w obcym języku. Przekonali się, że ciągłe doskonalenie
umiejętno�ci branżowych decyduje wsp�łcze�nie o sukcesie w zawodzie, a zdecydowanie
najskuteczniejsza jest nauka języka obcego podczas kontakt�w z mieszka�cami oraz
pracodawcami. Uwie�czeniem stara� stażyst�w są uzyskane certyfikaty (zawodowe,
językowe i Europass Mobilno��), kt�re uznawane są w całej Unii Europejskiej               
i stanowią przepustkę do europejskiego rynku pracy.
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