
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Każdy jubileusz skłania do refleksji,  

retrospektywnych spojrzeń i oceny tego,  

co dokonano i tego co przed nami.  

Wspomnienia z lat minionych są ciągle żywe,  

ale czas stopniowo je zaciera.  

Dlatego musimy do nich wracać i pielęgnować je.” 
 

Wiemy dobrze, że historię tworzą przede wszystkim ludzie: wychowankowie, 

pracownicy, wszyscy, którzy kiedyś, choć na krótki czas, byli z nami. 

Dla tych wszystkich, którzy swoją wiedzę, umiejętności, oraz doświadczenie  przekazywali   

i  przekazują  młodzieży  z  niesprawnością intelektualną, za każdy życzliwy gest, przyjazne 

słowo i dobre czyny składamy wyrazy szacunku  i  serdeczne podziękowania 

 

HISTORIA  ZAWODÓW  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pierwszy zawód - krawiectwo lekkie - został uruchomiony  w PZW nr 2 w 1960 roku.  

Dziewczęta  szyły odzież dla siebie i dla internatu,  np. sukienki, bluzki, a także kołdry. 

Nauka zawodu odbywała  się w pracowniach warsztatowych  bardzo dobrze wyposażonych  

w maszyny i urządzenia.    

W ZS nr 1  taki sam zawód uruchomiono w  1971 roku  i  wielu nauczycieli zawodu 

pracowało w obydwu placówkach.  Dzięki współpracy z ZPO „Dana” i „Odra” dziewczęta 

zawsze mogły szyć z dobrej jakości materiałów. Klasy III zaczęły pobierać naukę zawodu  

w Odzieżowej Spółdzielni Inwalidów „ Inotex”.  

Pokrewne zawody, które uruchomiono w 1991 roku to: szwacz – hafciarz, szwacz – 

dziewiarz i dziewiarz ręczny ( 1999). Częściowo zajęcia praktyczne odbywały się w szkole, 

ale także w przyzakładowej ZSZ Bumar „Hydroma”  przy ul. Ku Słońcu oraz w Dziewiarskiej 

Spółdzielni „Inotex” w Szczecinie.  

Od 2002 roku  nazwa zawodu została zmienia na: KRAWIEC. 

Praktyki zawodowe pod opieką nauczyciela zawodu odbywały się na terenie szkoły oraz  

w Zakładzie Przemysłu Odzieżowego „Dana”, Zakładzie Przemysłu Odzieżowego  „Odra”,  

w Zakładzie Przemysłu Odzieżowego „Dana - Nowa”, i „Roma - Moda” w Szczecinie. 

Do dziś zawód ten ukończyło już 872 absolwentów. 

NAUCZYCIELE TEORII  ZAWODOWEJ  I  ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  

Sperczyńska Genowefa  i Szaniawska Eugenia (1960-1976),  

Czerniak Czesława (1961-1972),  

Sadowska Feliksa (1970-2015),  

Olczak Barbara (1972-1975),  

Laskowska Irena   (1971-1979) 

Gnatowska Hanna (1972 – 1975) 

Wacławczyk Eleonora (1971-1975) 

Połunkiszluś Stefnia ( 1971 – 1980) instruktor praktycznej nauki zawodu 

Ługiewocz Małgorzata ( 1978 – 1980) instruktor praktycznej nauki zawodu  

Łuasz Sabina (1972-1980) 

Wiśniewska Teresa (1973-1977) 

Jan Pazik (1997-1998)                         

Małgorzata Sienkiewicz (1997 – 2007) 

Dębińska Ewa ( 1985-2005), 

Janina Skrobut (1975-2005),  

Halina Rudnicka ( 1979-2007),  

Włodarczyk Lucyna  (1976-2015),  

Pawlak Krystyna (2001-2008),  

Maria Kwiecień Sztolcman (1984-2009). 

Biegńska – Kwinto Bożena  (1979-2006)  

Halina Jaśkiewicz (1993-2008)   

Halina Behrendt (1991 – 2009)  

Teodozja Grabowiecka (1996 – 2002)   

Wioletta Sala (2003 – 2005) 

Joanna Łukasik od 1994 roku do chwili obecnej          

Marzanna Ciaś –Trociuk od 2002 roku do chwili obecnej 

Dorota Beik  od 2006 roku do chwili obecnej 

Od 2007 roku jesteśmy organizatorami I Międzyszkolnego Konkursu Najsprawniejszy  

w Zawodzie Krawiec 



Nasze sukcesy w Konkursach Ogólnopolskich: w 1976 roku - II miejsce w Płocku, w 1982 r.  
IV miejsce,  w 1997 roku - w Nowym Targu  IV miejsce.

W 2015 roku w II Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Szyciu w  Krakowie   
Katarzyna Orłowska  pod opieką p. Marzanny Ciaś – Trociuk zajęła II miejsce  w Polsce  
– to niesamowity sukces, gdyż walczyła z uczennicami z technikum.  
 



Tapicer był  pierwszym zawodem  uruchomionym w naszym ośrodku.    

Od 1960 roku – na zajęciach praktycznych uczniowie produkowali tapczany i fotele dla 

Powszechnej Spółdzielni Spożywców  „Społem”, „ Robotnik”. 

Od 1963 roku zaczęto wykonywać renowacje – usługi, np. dla przedszkoli, przedsiębiorstw 

produkujących meble do placów zabaw itp.  

Od lat siedemdziesiątych nauka zawodu odbywa się dla pojedynczych uczniów w kilku 

przedsiębiorstwach czy zakładach produkcyjnych, np. Komunalnym Przedsiębiorstwie 

Remontowo- Budowlanym nr 2, Goleniowskiej Fabryce Mebli czy w Zakładzie Tapicerki 

Meblowej w Gryficach. 

Od kilku lat, dzięki środkom unijnym, zajęcia praktyczne odbywają się na terenie ośrodka  

w bardzo dobrze wyposażonej pracowni warsztatowej. 

Do dziś ukończyło ten kierunek 804 absolwentów. 

 

NAUCZYCIELE  TEORII  ZAWODOWEJ  I  ZAJĘĆ  PRAKTYCZNYCH  

Zenon Pydyn (1960 – 1974) 

Jan Pydyn (1961- 1972)  

Kosiorek Marian (1969-1989) 

Worosz  Eugeniusz ( 1962 – 1987)  

Grabowski  Zygmunt (1962 – 1987) 

Krzysztof Pełczyński (1987-2010) 

Adam Wagemann ( 919 – 2021)  

Piotr Budnicki  (1986 – 2015)  

Marian Piątkowski (2019- 2021) 

Alina Gerwatowska  od 1992 roku do chwili obecnej 

Adam Wagemann     od 2019 roku do chwili obecnej 

 

Wizyty zawodowe stanowią nieodzowny element w poznaniu przez uczniów nowości oraz 

przyszłych miejsc pracy.  W przypadku uczniów odbywających praktyki na terenie szkoły 

wizyty w zakładach pracy są jedynym sposobem poznania miejsc oraz specyfiki pracy  

w rzeczywistych warunkach, dlatego uczniowie zwiedzają zaprzyjaźnione zakłady pracy na 

terenie Szczecina: zakład „Verdi meble” - producenta mebli tapicerowanych, zakład 

Tapicerski Kapela oraz zakład stolarski przy ul. Łukasińskiego.  

 

Od 2002 - Ośrodek Egzaminacyjny w zawodzie tapicer. 

 

PRACOWNIE ZAWODOWE.   

 



Zawód utworzony w 1982 roku. Zajęcia praktyczne, dzięki środkom unijnym, odbywają się 

w bardzo dobrze wyposażonej pracowni warsztatowej na terenie ośrodka. 

 

Zawód stolarza ukończyło 307 absolwentów a PPS – 3.  
 

W 2019 roku uruchomiono zawód przeznczony tylko dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim:  

 

PRACOWNIK POMOCNICZY STOLARZA 
  

NAUCZYCIELE  TEORII  ZAWODOWEJ  I  ZAJĘĆ  PRAKTYCZNYCH  
Heniek  Auguściński (1882 – 1990 ) 

Leon Bogucki  (1980 – 1991) 

Józef Dec  (1990 – 1991) 

Jósewicz Michał  (1991 – 2008) 

Marian Piątkowski  od 1991roku do chwili obecnej   

Adam Wagemann   od 1990 roku do chwili obecnej 

 

Uczniowie kierunku stolarskiego w 2014 roku jako jedyni z kształcących się  

w szkołach specjalnych wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Stolarskim 

organizowanym w Szkole Zawodowej Towarzystwa Salezjańskiego. Na 52 szkoły nasi 

wychowankowie zajęli 43 miejsce. Gratulacje. 

Konkursy zawodowe na najlepszego w zawodzie dają szanse na wykazanie się zdobytymi 

umiejętnościami praktycznymi. Jeden z uczniów tego kierunku Kornel Witek w 2011 roku 

uzyskał tytuł „Najlepszego absolwenta roku”. 

 

Wizyty zawodowe są nieodzownym elementem zdobywania wiedzy o miejscach swojej 

przyszłej pracy. W przypadku uczniów, gdy tylko praktyki odbywają się na terenie szkoły, 

wizyty w zakładach pracy są jedynym sposobem poznania miejsc oraz specyfiki pracy  

w rzeczywistych warunkach. Zwiedziliśmy Goleniowską Fabrykę Mebli, Tartak  

w Radowie Małym, zakłady produkujące meble do sklepów IKEA w Goleniowie,  Firmę 

FELDER w Szczecin Dąbiu, warsztaty stolarskie Szkoły Salezjańskiej oraz małe zakłady 

stolarskie  

Uczestnictwo w Targach „Bud- Gryf” i Międzynarodowych Targach Maszyn i Narzędzi 

Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego w Poznaniu umożliwiło uczniom poznanie nowinek 

technologicznych dotyczących ich zawodu.  

 

Od 2002 - ośrodek egzaminacyjny w zawodzie. 
 

PRACOWNIE   STOLARSKIE. 

 



 
Kucharz  małej  gastronomii  - zawód utworzony w 1983 roku. Nauka zawodu odbywała się 

w pracowni gastronomicznej oraz w wielu zakładach gastronomicznych pod okiem 

instruktorów praktycznej nauki zawodu.  

W ZS nr 1 uruchomiono zawód dopiero w 1999 roku.   

Od 2012 roku uczniowie rozpoczęli naukę już w zawodzie:   KUCHARZ. 

 

Do dziś ukończyło ten zawód już 497 absolwentów. 

 

Zestawiając miejsca, gdzie nasi uczniowie odbywali praktyki, można zobaczyć, jak przez te 

lata wiele zakładów z nami współpracowało.   

Zakłady gastronomiczne „Julian”, „Rondo”, „Wiosła”, „Bambino”, „Witaminka”, „Piccolo”, 

„Obiad w 10 minut”, „Pizza Clasic”, „Dabrov”. 

Stołówki szkół i placówek oświatowych: Przedszkole Publiczne nr 53 w Szczecinie, 

Niepubliczne Przedszkole Językowe „PROMYK” w Szczecinie, „MISIOWE Przedszkole”  

w Goleniowie, Szkoła Podstawowa nr 56 w Szczecinie, SOSW nr 4 w Szczecinie,  

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie,  Bursa Integracyjna w Szczecinie,  

Publiczne Przedszkole Specjalne nr 21 „Chatka Puchatka”, Stołówka Zespołu Szkół 

Specjalnych nr 10 w Szczecinie, Stołówka ZUS – w Szczecinie, Stołówka Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 52 w Szczecinie, Stołówka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4  

w Szczecinie, Stołówka Publicznego Przedszkola nr 75 w Szczecinie. 

Restauracja „Smaki Świata” w Szczecinie.  

Usługi Gastronomiczne w Szczecinie (Continental).  

Klubokawiarnia „Pod Różami”.   

Kuchnie „Techno – Baru”, hotelu Vulcan, hotelu Willa Flora. 

 

NAUCZYCIEL TEORII ZAWODOWEJ I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:  

 

Beata Lis ( 1999 – 2003) 

Danuta Szymańska ( 2000 – 2003) 

Henryka Wiśniewska (1983- 2010) 

Beata Janiak (od 1987 – 2012) 

Barbara Tomczuk (1999-2004)     

Joanna Taraska od  1990 roku do chwili obecnej 

Izabela Gawdzińska  od 1991 roku do chwili obecnej 

Katarzyna Gutowska ( 2006- 2009) 

Magdalena Waśko  od 2004 roku do chwili obecnej      

Jerzy Rogalski (2010-2019)  

Iwona Jankowska (2020-2021) 

Anna Kulicka  od 2021 roku do chwili obecnej 

 

 

Uczestnictwo w  różnych konkursach szkolnych, międzyszkolnych nawet ogólnopolskich dają  

powody do dumy.   

Nasze sukcesy : 

W 1990 roku w Ogólnopolskim Konkursie Najsprawniejszy w Zawodzie Kucharza w 

Krakowie oraz w 1996 roku w Ogólnopolskim Konkursie Najsprawniejszy w zawodzie 

kucharz  w Lublinie (Ewa Jarzębska i Iwona Ferenc pod opieką p. Joanny Taraski zajęły XII 

miejsce na 33 drużyny). 



W 2001 roku w Ogólnopolskim Konkursie Gastronomicznym w Olsztynie 

(Mariola Sikorska i Anna Filowiat pod opieką p. Joanny Taraski zajęły VI miejsce na 47 

drużyn). 

W 2018 roku odbył się III Integracyjny Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Gastronomicznej  

w Pyrzycach, gdzie nasze uczennice Monika Dobrzyńska i Weronika Kołodziejczyk zajęły III 

miejsce.   

Ogromny sukces odniosła młodzież z kierunku kucharz w 2018 roku, w II edycji konkursu 

Wyzwanie MAKRO Chefa. Uczniowie: Martyna Lachowicz, Paulina Szymczyk, Bartosz 

Olejniczak, Kamil Ciechacki i Marcin Motyl pod opieką p. Magdaleny Waśko zdobyli III 

miejsce na 20 szkół z całej Polski zakwalifikowanych do tego konkursu.   

W 2019 roku Martyna Lachowicz i Agata Bartnicka pod opieką p. Magdaleny Waśko 

uzyskały wyróżnienie w „Ogólnopolskim Teście Kulinarnym Makro 2019” w Krakowie. 

W 2016 roku byliśmy organizatorami Międzyszkolnego Konkursu Gastronomicznego  

pt. „Przekąski-wiosennie, zdrowo, kolorowo”.  

Od 2019 roku wraz z kierunkiem cukierniczym organizujemy Wojewódzki Integracyjny  

Konkursu Gastronomiczny. Odbyły się dwie edycji konkursu „Drożdżowy zawrót głowy”  

w 2019r. i „Kruche szaleństwo” w 2021r. 

Konkursy zawodowe na najlepszego w zawodzie dają szanse na wykazanie się zdobytymi 

umiejętnościami praktycznymi. Dwukrotnie uczniowie tego kierunku uzyskali tytuł 

„Najlepszego absolwenta roku”. Byli to: Danuta Wiśniewska (2016) i Marcin Motyl (2019). 

 

 t 



W roku 1997 uruchomiono zawód: ROBOTNIK TERENÓW ZIELONYCH  
Praktyki zawodowe odbywały się na terenie szkoły.  

Od 1998 roku zajęcia praktyczne odbywały się nie tylko na terenie szkoły, ale także w 

Przedsiębiorstwie Ogrodniczym BLOEMEXIM oraz w Przedsiębiorstwie ogrodniczym TOP-

PLANT w Szczecinie. 

W 2002 roku zmieniono nazwę zawodu na OGRODNIK, 

Zajęcia praktyczne odbywały się na terenie szkoły, w Gospodarstwie Ogrodniczo-Rolnym  

w Dołujach oraz w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie Zdrojach w ramach 

współpracy dwóch szkół.  

Od roku 2020  mamy na terenie SOSW nr 2 swoją szklarnię do realizacji wszystkich działów 

zawartych w programie nauczania.  

 

Do dziś ukończyło ten kierunek 92 absolwentów. 
  
NAUCZYCIELE TEORII  ZAWODOWEJ  I  ZAJĘĆ  PRAKTYCZNYCH;   

Hanna Gozdera ( 1997 – 2003) 

Jolanta Waszkiewicz od 1998 roku do chwili obecnej 

Malwina Kowalczyk – Dworzyńska  od 2004 roku do chwili obecnej 

Ryszard Myślin ( od 2014 – 2015) 

Jacek Kaczorkiewicz  od 2019 roku do chwili obecnej 

 

Kierunek ogrodniczy pod opieką pani Jolanty Waszkiewicz i pani Hanny Gozdery 

wielokrotnie zdobywał wyróżnienia i nagrody w konkursie organizowanym przez Kurier 

Szczeciński „Cały Szczecin w Kwiatach”. 

Wizyty zawodowe stanowią nieodzowny element w poznaniu przez uczniów nowości jak 

również przyszłych ich miejsc pracy. W 2016 roku w Doświadczalnym Gospodarstwie 

Warzywniczym w Dołujach uczniowie poznawali nowoczesne sposoby uprawy roślin oraz 

uczestniczyli w Targach Florystycznych w Szczecinie. Od 2018 roku – uczniowie uczestniczą 

w Targach Rolnych „Agro Pomerania” w Baszkowicach. 

Na co dzień uczniowie uczestniczą w wycieczkach do Centrum Ogrodniczego „Rajski Ogród” 

oraz do hurtowni kwiatów „Jolanta”, „Anna” oraz „Blumen-Nob”. 

 

Egzaminy zawodowe odbywają się w ośrodku egzaminacyjnym Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Szczecin Zdrojach 

 

 

  



MONTER  ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH  

W BUDOWNICTWIE 
 

MONTER  WEWNĘTRZNEJ  INSTALACJI  BUDOWLANEJ  to zawód uruchomony  

w 1971 roku. Pierwsze praktyki odbywały się w Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych  

i Elektrycznych pod okiem instruktorów zawodu. Następnie w 1973 roku otworzono 

pokrewny zawód: malarz budowlany z praktykami w Szczecińskim Przedsiębiorstwie 

Budownictwa Ogólnego nr 1w Szczecinie pod opieką instruktorów praktycznej nauki 

zawodu: Stanisława Kraszkiewicza i Huberta Dziabeł.  

pierwsi uczniowie zostali przyjęci w 1995 r. w ZSZ nr 16, 

a w 1999 r. w ZSZ nr 17. Nauka zawodu odbywała się na terenie szkoły oraz z nauczycielem 

zawodu na terenie różnych placówek oświatowych podległych Szczecińskiemu 

Przedsiębiorstwu Budownictwa Ogólnego nr 2. Współpraca z przedstawicielami dwóch 

spółek: Spółką SDRB oraz Spółką PPHU INWESTBAU w Szczecinie pozwoliło uczniom 

popracować w rzeczywistych warunkach ich przyszłej pracy. 

Według reformy szkolnictwa zawodowego z 2012 roku została zmieniona klasyfikacja 

zawodów oraz weszła nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach.  

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 
był jedynym zawodem, w którym zdobywało się trzy kwalifikacje. Uczniowie najpierw 

zdawali kwalifikację - Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (B.06), potem - Montaż 

systemów suchej zabudowy (B.05), a następnie - Wykonywanie robót posadzkarsko – 

okładzinowych (B.07). 

Od 2017 roku po zmianie klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego pozostała w tym 

zawodzie tylko jedna kwalifikacja BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych  

i wykończeniowych, a od 2019 r roku  zmieniło się tylko oznaczenie kwalifikacji na BUD.11.  
 

Do dziś ukończyło te zawody już 62 absolwentów.  
Nie możemy jednak odnaleźć danych, ilu uczniów ukończyło powyższe zawody do 1995 roku. 

 

NAUCZYCIELE  TEORII ZAWODOWEJ  I  ZAJĘĆ  PRAKTYCZNYCH: 

Tadeusz Smarsz ( 1999 – 2008) 

Małgorzata Smarsz ( 1999 – 2003)  

Wiesław Iwan ( 2005-2008) 

Marcin Zamiatowski ( 2003-2007) 

Krzysztof Skuza ( od 1993 – 2014) 

Renata Karwowska (od 1999 - 2019)  

Krzysztof Cholewa  od 2015 roku do chwili obecnej 

Irena Miłkowska – Zielińska  od 2019 roku do chwili obecnej 

Rafał  Szebel  od  2022 roku do chwili obecnej 
 

Konkursy zawodowe na najlepszego w zawodzie dają szanse na wykazanie się 

zdobytymi umiejętnościami praktycznymi. Jeden z uczniów tego kierunku Bartek Sawicki   

w 2017 roku uzyskał tytuł  „Najlepszego absolwenta roku”. 
 

Uczniowie zdają egzamin zawodowy  w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym  

oraz w Zespole Szkół Budowanych w Szczecinie. 

PRACOWNIA  SZKOLNA STWORZONA OD SAMEGO POCZĄTKU PRZEZ UCZNIÓW TEGO KIERUNKU. 

 

 



Zawód utworzony w 2005 roku i prowadzi się go do obecnej chwili. Uczniowie 

zdobywali i nadal zdobywają praktykę zawodową, uczestnicząc w zajęciach praktycznych  

w szczecińskich hotelach, takich jak: Hotel „Podzamcze”, Hotel „Silver”, Hotel „Kapitan’, 

Hotel „Rycerski”, Hotel „Tango-Stary Szczecin”, Hotel „ARBET”, Hotelik „FIRLIK”, 

Hotelik Słowiański, Hotel „Dana”, Schronisko Młodzieżowe „CUMA”, Hotel „VULCAN” , 

Hotel „Willa Flora”, Hotel „Zamek”, Hotel „Zbyszko”, Folwark „Podkowa” Przęsocin, Hotel 

„Focus i Grand Focus”.  

 

Do dziś ukończyło ten zawód już 74 absolwentów 

 

NAUCZYCIELE  TEORII  ZAWODOWEJ  I  ZAJĘĆ  PRAKTYCZNYCH:  

Wioletta Sala (od 2005 roku do chwili obecnej 

Katarzyna Miciak – Glapa (2010-2011)  

Katarzyna Madalska (2010-2011) 

Karolina Kołodziejska  (od 2019 roku do chwili obecnej 

Jacek Kaczorkiewicz  od  2019 do chwili obecnej 

 

 

Od 2012 roku konkursy zawodowe na najlepszego w zawodzie dają szanse na wykazanie się 

zdobytymi umiejętnościami praktycznymi. Jeden uczeń tego kierunku Michał Dropik w 2021 

roku uzyskał tytuł  „Najlepszego absolwenta roku”. 

 

Uczniowie wzbogacają swoją wiedzę podczas Targów „Gastrohotel” w Kołobrzegu,  

w czasie Międzynarodowych Targów Gastronomii i Wyposażenia Hoteli w Poznaniu, jak 

również uczestnicząc w konkursach zawodowych:  

w 2017 roku w I Wojewódzkim Konkursie ZSZ pod nazwą „ Odkryj swoje zmysły- Poznaj 

swój talent” zorganizowanym w Goleniowie,  

w 2019 roku w I Międzyszkolnym Ogólnopolskim konkursie „Taksprawni” oraz  

w I Wojewódzkim Konkursie Gastronomiczno-Hotelarskim w SOSW nr 1 w Policach,  

w którym uczniowie Żaneta Gorzelak i Sylwester Sowa pod opieką pani Wioletty Sali zajęli 

II miejsce. Gratulujemy. 

Od 2017 roku dzięki współpracy z Dominiką Dulat prowadzącą działalność gospodarczą   

pod firmą „HOSPES” nasza młodzież dwa razy w roku odbywa tygodniowe praktyki 

zawodowe  w hotelach i w ośrodkach wczasowych nad morzem. 

Od 2002 roku ośrodek egzaminacyjny w zawodzie 
 
 



  

Zawód utworzony w 2006 roku, uczniowie są kształceni na tym kierunku  do chwili obecnej. 

Zajęcia praktyczne odbywają się w bardzo dobrze wyposażonej pracowni w SOSW nr 2. 

Praktyki zawodowe pod kierunkiem instruktorów nauki zawodu odbywały się na terenie 

Szczecina i okolic, między innymi w: 

BAGIETCE – Zakładzie Produkcji Cukierniczej w Radziszewie,  

Cukierni „ALICJA”, „WILCZA”, „Słodki Biznes”,  „Beza” w Szczecinie,  

Piekarni GS „Samopomoc Chłopska” w  Goleniowie,  

Kuchni Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, 

Cukierni  hotelu Radisson-Pazim Sp. Z o.o. w Szczecinie, 

Piekarni „Bajdek”, piekarnio - cukierni „U piekarzy” w Szczecinie 

 

Do dziś ukończyło ten zawód już  62 absolwentów. 

 

NAUCZYCIELE TEORII  ZAWODOWEJ  I  ZAJĘĆ  PRAKTYCZNYCH: 

 

Teresa Skłucka (od 2006 – 2016 r.) 

Monika Zamojcin  od 2016 roku do chwili obecnej 

Magdalena Waśko  od 2019 roku  do chwili obecnej 

Iwona Jankowska ( 2020-2021 r.)  

Anna Kulicka od 2021 roku do chwili obecnej 

 

Z inicjatywy nauczyciela zawodu pani Teresy Kubackiej w lutym  2011 roku odbył się  

I Wojewódzki Turniej Cukierniczy „Ty też potrafisz wyczarować świat słodkiej fantazji”- 

I miejsce zajęła nasza uczennica Angelika Drążyk. 

Od 2012 roku konkursy zawodowe na najlepszego w zawodzie dają szanse na wykazanie się 

zdobytymi umiejętnościami praktycznymi. Jedna z uczennic tego kierunku Weronika Krywult 

w 2020 roku uzyskała tytuł  „Najlepszego absolwenta roku”. 

Od 2019 roku wraz z kierunkiem kucharskim organizujemy Wojewódzki Integracyjny  

Konkursu Gastronomiczny. Odbyły się dwie edycji konkursu „Drożdżowy zawrót głowy”  

w 2019 r. i „Kruche szaleństwo” w 2021r. 

  

  t 



 

Zawód utworzony w 1991 roku. Praktyki zawodowe odbywały się na terenie różnych 

zakładów, między innymi: w Zakładzie Sprzętu Elektrogrzejnego PREDOM-SELFA,  

w Fabryce Sprzętu Elektrogrzejnego „SELFA” , Spółdzielni Inwalidów „SELSIN” 

oraz przyzakładowej ZSZ Bumar „Hydroma” w  Szczecinie. Gdy tylko na terenie szkoły 

zorganizowano halę produkcyjną, zajęcia praktyczne odbywały się na miejscu. 

Ostatni absolwenci  opuścili  mury naszej szkoły w 2016 roku.   

Ukończyło kierunek 20 absolwentów, ale wiemy, że było ich więcej. 

NAUCZYCIEL TEORII ZAWODOWEJ I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  
Instruktorzy w Selfie – Skuza Krzysztof  

                                     Jerzy Powroźnik ( 1978 

                                     Śliwiński F. Kochaniuk A. 

Zdzisław Dudek  (1989 – 2008) 

Henryk Piotrowski (1992 – 2000)  

Edmund Stefaniak ( 1993- 1995/ 2000-2002) 

Mariusz Karski (1998 – 2000) 

Henryk Koclejda (od 1993- 2014) 

Sławomir Kasprzak (od 1993 – 2016 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zawód został uruchomiony w 1993 roku. Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywały się  

w warsztatach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie. 

   

Ostatni absolwenci  opuścili  mury naszej szkoły w 2008 roku  

ukończyło 94  absolwentów  ale wiemy, że było ich więcej. 

 

NAUCZYCIELE  TEORII  ZAWODOWEJ  I  ZAJĘĆ  PRAKTYCZNYCH: 
Antoni Druchniak (1993-2008) 

Jerzy Kujawski     (1993-2008) 

Jerzy Szmekiel     (1994-2008) 

Romacki Witold  (2000-2008) 

 

 

 

 

 



Zawód introligator  został uruchomiony w 1992. Zajęcia praktyczne odbywały się na terenie 

szkoły w bardzo dobrze wyposażonej pracowni.  

Ostatni absolwenci  opuścili  mury naszej szkoły w 2014 roku  

ukończyło 70 absolwentów , ale wiemy, że było ich więcej. 

 

NAUCZYCIELE TEORII ZAWODOWEJ I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  
                      

Andrzej Kalinowski (1989 – 2005) 

Wernika Sanicka (1992 – 2005) 

Wiesława Grabowska (od 1994) 

Andrzej Młynarski (1994 – 1996) 

Krystyna Owsińska ( 1995-2001)  
Zofia Witak (od 1997 - 2014) 

Bogdan Hrycaj (od 2002- 2014) 

Zawód uruchomiono w 2006 roku. Uczniowie odbywali praktykę zawodową w sklepach na 

terenie Szczecina i okolic w zależności od miejsca zamieszkania. Niektóre sklepy to: 
Sklep „Żabka” nr Z0854 w Szczecinie, ul. Felczaka,7 
Sklep Spożywczo –Przemysłowy  w Siedlicach 15 , Węgorzyno, 
Firma Usługowo –Handlowa w Szczecinie „Małpka”  ul. Wojska Polskiego,  
FRESH MARKET nr 8016 w Szczecinie, ul. Potulicka 21, 
Firma Usługowo –Handlowa MONI  w Szczecinie, ul. Śląska 10/1B,   
Sklep „Małpka” w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 10,    
Sklep „Małpka” w Szczecinie przy ul. Modrej .  

Ostatni absolwenci  opuścili  mury naszej szkoły w 2016 roku, ukończyło  ich 21.   

 

NAUCZYCIELE  TEORII  ZAWODOWEJ  I  ZAJĘĆ  PRAKTYCZNYCH  
Anna Bereżecka - Pieńkos (2008-2010)  

Małgorzata Giżycka  b      (2010-2016) 

Uczniowie zdawali egzamin potwierdzający kwalifikacje  

w zawodzie w ośrodku egzaminacyjnym  w ZS nr 2 we Wronkach.


