
POZDROWIENIA Z HISZPANII!
Bezpłatny wyjazd tematyczny w ramach projektów 

unijnych realizowanych w naszej szkole. 



ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ŁOPUSZNIE
UL. KONECKA 2, 26-070 ŁOPUSZNO, TEL.: 41-39-14-926, FAX: 41-39-14-025

www.zsp5lopuszno.pl, zsp5lopuszno@o2.pl

Gazetka Szkolna POKOLENIA
Wydawca:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie, ul. Konecka 2, 26-070 Łopuszno, tel.: 041 39 14 025
email: zsp5lopuszno@o2.pl,  www.zsp5lopuszno.pl

Redaktor naczelny: Marzena Satalecka, Redakcja: nauczyciele ZSP Nr 5.
Zdjęcia: autorzy artykułów. 

Druk: Drukarnia atlasStudio, 25-132 Kielce, ul. Czarnieckiego 23, tel.: 41-361-82-69, email.: 
sekretariat@atlasstudio.pl

Opracowanie graficzne: Aleksander Terlecki.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej 

oraz ograniczonej ingerencji w stylistykę poszczególnych wypowiedzi. 

OFERTA EDUKACYJNA
Liceum Ogólnokształcące (3 letnie)
-kierunek ogólny  
-kierunek policyjno-prawny

Technikum (4 letnie)
-Technikum Informatyczne
-Technikum Hotelarskie
-Technikum Mechaniczne
-Technikum Fryzjerskie
-Technikum Architektury Krajobrazu
-Technikum Technologii Żywności

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia)
-elektromechanik pojazdów samochodowych 
-monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie

Nowe kierunki Kształcenia  2012/2013 (4 letnie)
-Technikum Geodezyjne            -Technikum Elektroniczne
-Technikum Budowlane             -Technikum Handlowe
-Technikum Mechatroniczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) -cukiernik, - piekarz

-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3 letnie) 
Szkoła Policealna kształcąca w zawodach:
- Technikum Bezpieczeństwa Higieny Pracy (1,5-letnie)  - Technikum informatyczne (2-letnie) 
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Od 4 maja 2012 r. wszystkie 
osoby chcące zapisać się do naszej 
szkoły, będą mogły zrobić to drogą 
elektroniczną. Procedura zapisu jest 
n a s t ę p u j ą c a :  k l i k a m y  n a  
Rejestracja ON-LINE na stronie 

 i zakładamy 
konto zgodnie ze wskazówkami,

Można także wydrukować 
w y p e ł n i o n y  k w e s t i o n a r i u s z  
osobowy, a po podpisaniu złożyć go 
w  s e k r e t a r i a c i e  w r a z  z e  
świadectwem ukończenia szkoły i 
zaświadczeniem o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego.

mgr Aleksander Terlecki

www.zsp5lopuszno.pl

LOGO SZKOŁY

W szkolnym konkursie na Logo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie  brało udział 30 
uczniów. Regulamin konkursu i wszelkie informacje umieszczone były na stronie: www.zsp5lopuszno.pl 

w zakładce konkursy. Dnia 07.03.2012 r. komisja w składzie:
•    dyrektor ZSP Nr 5  - mgr Irena Marcisz,
•    nauczyciel j. polskiego – mgr Marzena Satalecka,
•    nauczyciel informatyki – mgr Aleksander Terlecki
ustaliła następującą kolejność miejsc:
1. miejsce Milena Rowińska uczennica klasy I Technikum Architektury Krajobrazu - praca nagrodzona - 
logo firmujące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie.

Nagrodę główną (laptop) dla zwycięzcy ufundowała pani dyrektor ZSP Nr 5 w Łopusznie – mgr Irena 
Marcisz.
Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagrody nastąpiło dnia 26-03-2012 w ZSP Nr 5 Łopusznie.

 
Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy!

mgrAleksander Terlecki

Słowo do gimnazjalistów

Informacje o elektronicznej rekrutacji

ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

asi młodzi czytelnicy, mają już za sobą egzaminy po szkole gimnazjalnej. N To dużo i ... mało. 
Dużo, bo doświadczenia te w pewnej mierze można wykorzystać w szkole średniej.

Mało, bo przed Wami kolejne zmagania  z przyszłością. 
Kształcić ją będą podejmowane decyzje, plany i zamierzenia. 

Jako Społeczność ZSP Nr 5 w Łopusznie pragniemy Wam 
w tych staraniach dopomóc i zaprosić w mury Naszej szkoły.

Redakcja gazetki POKOLENIA

http://www.zsp5lopuszno.pl
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Wiedza nie jest dziedzictwem, które się otrzymuje, 
to całkiem nowy nabytek po który sięgać trzeba...

Co o naszej szkole mówią pierwszoklasiści?

- Gdyby ktoś dał -  Nazywam 
m i  m o ż l i w o ś ć  s i ę  K i n g a  
ponownego wyboru Filipiak. Chodzę 
s z k o ł y  do klasy I „b” 
ponadgimnazjalnej LO o profi lu 
to na pewno nie p o l i c y j n o -
zmieniłabym swojej p r a w n y m  w  
decyzji. Mój wybór Łopusznie. Był to 
ponownie padłby na bardzo dobry 
Pałac w Łopusznie. wybór szkoły. 
Jest to szkoła z Nie żałuję. Moja 
tradycjami, w której k l a s a  j e s t  
każdy czuje  s ię  pierwszą i póki co jedyną o tym profilu. Na moim 
b e z p i e c z n i e .  kierunku są zajęcia koła policyjno-prawnego, na 

Wybrałam tę szkołę, ponieważ ukończyła ją moja których poznajemy polskie prawo. 
siostra i wypowiadała się o niej bardzo Kinga Filipiak, kl. IB LO
pochlebnie. Dzięki wykwalifikowanej kadrze 
nauczycielskiej zdała maturę z wynikiem bardzo - Szkołę znałem wcześniej, 
dobrym i dostała się na wymarzone studia. Ta ale tylko z opowiadań kolegów. 
szkoła pozwala mi się rozwijać i poznawać nowe Minęło 7 miesięcy, a ja ciągle 
miejsca dzięki licznym wycieczkom. Poza tym ma j e s t e m  z a d o w o l o n y .  
bardzo dobrą lokalizację i dojazd do niej nie jest Najbardziej podoba mi się 
problemem. atmosfera w szkole, każdy się ze 

Agata Bańbura, kl. IA LO sobą zna i momentami odnoszę 
wrażenie, że tworzymy jedną 

-  M i n ą ł  j u ż  wielką rodzinę. 
prawie rok odkąd po Bartek Gad, kl. IA LO
r a z  p i e r w s z y  
przekroczyłam progi    - Wybór szkoły nie był łatwą 
tej szkoły. Było to na decyzją. Pomysł z LO chodził mi 
P i k n i k u  po głowie od dawna. Gdy dowiedziałem się jednak 
Europejskim. Wtedy o nowo powstałym kierunku "Architektura 
nie miałam pojęcia, Krajobrazu" zacząłem się wahać. Szkoła 
co chcę robić po oferująca ten profil była blisko, szli do niej 
u k o ń c z e n i u  znajomi no i łączyła się z moim 
g i m n a z j u m  a n i ,  zainteresowaniem - rysunkiem. 
gdzie udam się na Wszystkie te elementy sprawiły, 
dalszą edukację. Po że odrzuciłem inne pomysły. 
k i l k u g o d z i n n y m  Teraz, z perspektywy czasu 

pobycie w Pałacu już wiedziałam jaką szkołę mogę stwierdzić, że był to 
wybiorę. Urzekła mnie rodzinna atmosfera najlepszy wybór szkoły jakiego 
panująca w tym miejscu oraz duch przeszłości. mogłem dokonać. Rozwijam się 
Wiązałam duże nadzieje z tą szkołą i nie p o d  o k i e m  w s p a n i a ł e j  
zawiodłam się. Uczy nas ona samodzielnego nauczycielki w kierunku, który 
myślenia, umiejętności jasnego i precyzyjnego mnie pasjonuje, a w dodatku 
wysławiania się oraz umożliwia rozwijanie otaczają mnie ludzie, których 
naszych pasji i zainteresowań. nie zamieniłbym na żadnych 

Joanna Łapot, kl. IA LO innych.
    Paweł Kałędek, kl. IK Tech.



   Dla uczniów, którzy osiągnęli 
najwyższe wyniki na egzaminach 
gimnazjalnych przewidujemy 
atrakcyjne nagrody rzeczowe - 
laptop trafił w ręce Joanny Łapot, 
obecnie uczennicy kl . I LO.

Minął rok - czyli wczoraj gimnazjaliści dziś licealiści, 
uczniowie klas pierwszych

POKOLENIA 5

klasa I A Liceum Ogólnokształcące

klasa I G Technikum: Hotelarskie, Mechaniczne, Technologii Żywności

klasa I H Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa I B Liceum Ogólnokształcące
kierunek policyjno-prawny

klasa I K Technikum: Architektury Krajobrazu, Fryzjerskie, Informatyczne
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Na co dzień pracuję w kancelarii prawnej Weil, 
Gotshal and Manges – Paweł Rymarz sp.k. w Wa-
rszawie – amerykańskiej kancelarii, gdzie zajmuję 
się głównie obsługą prawną firm, w tym przede 
wszystkim spółek giełdowych.

Poza pracą działam też w Fundacji Academia 
Iuris, która udziela nieodpłatnej pomocy prawnej 
osobom niezamożnym. Fundacja ma swoją 
centralę w Warszawie, ale nasze punkty znajdują 
się w wielu miastach Polski. Współpracę z Fun-
dacją rozpoczęłam na drugim roku studiów jako 
wolontariusz udzielający porad prawnych. Dziś 
choć porad już nie udzielam nadal nieodpłatnie 
współpracuję z zarządem Fundacji.

Osiągnięcia:
Wydarzeniami ważnymi dla mnie i dla mojej 

przyszłości były na pewno zmagania w olimpia-rodziłam się 6 sierpnia 1986 r. we 
dach z wiedzy o Unii Europejskiej. Dwukrotny Włoszczowie.
tytuł laureata tej olimpiady uzyskany w ostatniej U
klasie maturalnej pozwolił mi rozszerzyć naukowe Lata szkolne:
horyzonty i zweryfikować swoje plany na przy-Swoją naukę rozpoczęłam w Szkole 
szłość. Pomogło w tym na pewno także stypendium Podstawowej w Łopusznie, a następnie kontyn-
Prezesa Rady Ministrów, które także otrzymyw-uowałam ją w naszym gimnazjum oraz liceum 
ałam jako uczennica naszego liceum.ogólnokształcącym, które zakończyłam maturą 

Na studiach były kolejne konkursy, tym razem zdaną w roku 2005.
już prawnicze, które pozwalały mi poznać nowych Studia i aplikacja:
ludzi i nabywać nowe umiejętności. Pojawiały się Po burzliwym okresie wyborów w końcu 
także stypendia naukowe (stypendium naukowe zdecydowałam się zdawać na prawo na 
Uniwersytetu Warszawskiego, Stypendium im. Uniwersytecie Warszawskim. Udało się. Tym 
Jana Pawła II, Stypendium Fundacji Edukacyjnej samym zrezygnowałam z wcześniejszych planów 
Przedsiębiorczości).studiowania stosunków międzynarodowych na 

Zainteresowania:uniwersytecie i rozpoczęłam pięcioletnie dzienne 
W czasie wolnym, jeśli już się pojawi, naj-studia magisterskie na Wydziale Prawa i Admini-

chętniej spotykam się ze znajomym. Jeśli tego stracji Uniwersytetu Warszawskiego.
czasu jest nieco więcej staram się odwiedzić Pracę magisterską z zakresu prawa cywilnego, 
rodziców i brata a przy okazji pospacerować na pisaną pod opieką naukową prof. Krzysztofa 
swoim Czałczynie. Pietrzykowskiego – Sędziego Sądu Najwyższego - 

Podziękowania:obroniłam w 2010 r.
Korzystając z okazji i wspominając licealne Wtedy też od razu zaczęłam naukę do egzami-

czasy chciałabym serdecznie podziękować wszy-nów na aplikację - jednocześnie sądową oraz 
stkim tym, na których pomoc mogłam liczyć adwokacką, po to by ostatecznie wybrać tę drugą, 
w czasie moich licealnych zmagań, a w szcze-którą rozpoczęłam w styczniu 2011 r.
gólności serdeczne podziękowania i wyrazy Bieżąca działalność:
głębokiego uznania chciałabym złożyć moim Obecnie mieszkam w Warszawie, gdzie jestem 
szacownym wychowawcom: Pani Profesor Annie aplikantką adwokacką drugiego roku, co oznacza, 
Jarosińskiej oraz Panu Profesorowi Ryszardowi  że za półtora roku rozpocznę przygotowania do 
Jarosińskiemu, a także Panu Profesorowi egzaminu adwokackiego. 
Cezariuszowi Najmrodzkiemu.

W imieniu redakcji gazetki szkolnej 
dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dziś w kolejnej odsłonie prezentacji losów naszych Absolwentów, 

niezwykle miło gościć nam 
Katarzynę Kwapisińską - absolwentkę rocznika 2005
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kres spędzony chwalą. Bieg przez park, aby uchronić się od ataku 
w  s z k o l e  wron. Europiknik cieszący się popularnością, jako Oś redn ie j  to  wolny dzień pełen atrakcji.  I Najważniejsze – lekcje 

czas wyjątkowy. W tej historii prowadzone przez Panią Dyrektor, które łączą 
chwili trudno jest okre- przyjemne z pożytecznym. Pałac pozostawi wspomnie-
ślić, czego będzie mi nia, do których będziemy nie jeden raz powracać.
brakowało najbardziej. Anna Puchrowicz, kl. IIIB LO
Na pewno czasu spę-
dzonego ze znajomymi. uż niedługo skończy się nasza przygoda 
Z bardziej szczegółowych w Pałacu, opuścimy jego mury, otrzymamy 
rzeczy, będzie brakowało Jświadectwo dojrzałości. Będę tęsknić, tęsknić 
mi działalności w gaze- za tą niezwykłą atmosferą, życzliwością i ciepłem. 
tce szkolnej i innych Szkoła ta jest inna niż wszystkie, przyjazna i otwarta 
zajęć pozalekcyjnych. dla wszystkich. Każdy znajdzie tutaj dla siebie miejsce, 
W pamięci pozostaną na tak jak ja. Nauczyłam się 
pewno też czujne panie dzięki niej nie tylko, że 

sprzątaczki, które witały nas co dzień z rana ;-) „Słowacki wielkim poetą 
Diana Kowalczyk, kl. IIIB LO był” czy, że nie wolno 

dzielić przez 0, ale też 
imo, iż za kilka tygodni przyjdzie mi wie lu  innych  prawd 
opuścić mury Pałacu, to jeszcze nie życiowych. To dzięki Md o p u s z c z a m  Pałacowi stałam się 

do siebie myśli, iż zakoń- bardziej zorganizowana 
czenie nauki jest nieodzow- (no, w połowie), bardziej 
ną częścią mojego życia. Z śmiała czy otwarta. To 
tym miejscem wiąże się dzięki niej odkryłam swoje 
wiele ciekawych wspom- pasje i ukryte talenty. 
nień, jednak tym, które „Uzbrojona” we wszystkie 
najbardziej zapadło mi umiejętności tutaj zdobyte, z podniesioną głową ruszę 
w pamięci są Jasełka. na podbój świata. 
Zaledwie od trzech miesięcy Bernadetta Najman, kl. IIIB LO
byliśmy uczniami Pałacu, 
a już przypadł nam zaszczyt zas spędzony w łopuszańskim Pałacu, był 
zorganizowania bożonarodzeniowej inscenizacji. jednym z najwspanialszych okresów mojego 
Przygotowaliśmy wspaniałą scenerię w budynku Cżycia. Trzy lata nauki w liceum, pokazały mi 
hotelu „Markiz”. Moja klasa pokazała, iż chociaż jak dobrym wyborem było wejście w mury tej szkoły. 
osobno tworzymy zbiorowisko zupełnie różnych Wspaniała atmosfera, grono pedagogiczne, koledzy 

osobowości, to razem i koleżanki na długo pozostaną w mojej pamięci. Każdy 
potrafimy dokonać upływający zbyt szybko rok, sprawiał smutek ze 
czegoś wspaniałego względu na zbliżający się 

Magdalena Del, najważniejszy życiowy egza-
kl. IIIB LO min. Pozostawała smutna 

świadomość rozstania się 
i e d ł u g o  z nauczycielami, wychowaw-
p r z y j d z i e  czynią i klasą – ludźmi, którzy Nn a m  tak bardzo ukształtowali mój 

rozstać się ze szkołą. charakter, (w jak sądzę), 
Nasuwają się więc najważniejszym etapie mojego 
refleksje: czego będzie życia – etapie dojrzewania do 
brakować, za czym dorosłości. Z perspektywy 
będziemy tęsknić ? Na czasu, jestem pewna, że nigdy 
pewno nie raz powróci nie podjęłam wspanialszej 
we wspomnieniach decyzji.
postać nauczycieli, Anna Bernat, kl. IIIA LO

o charakterystycznych powiedzonkach. Czujny wzrok 
Pań sprzątaczek lustrujących z uwagą, czy uczniowie 
zmienili buty, smak potrawki ze stołówki, którą wszyscy 

Przeżyte chwile nie giną. Nie wiemy nigdy, kiedy wypłyną z dalekiej 
przyszłości, by nałożyć się na to, co przeżywamy obecnie... 

3 lata we wspomnieniach maturzystów 



------------------------------- -------------------------------
W dniach 09.01.2012–25.01.2012 w ZSP Nr 5 w Łopusznie przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna, podczas której 

badanym obszarem były efekty. Badaniem objęte zostało Technikum Nr 8 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Ewaluacja 
prowadzona była  przez zespół wizytatorów, w skład którego weszli: Joanna Wojcieszyńska, Dorota Majchrzyk, Łukasz Maj.

W trakcie ewaluacji w szkole zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł: od  dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów, 
pracowników niepedagogicznych, rodziców, partnerów szkoły wykorzystując różne metody badawcze (ankiety, wywiady, analiza 
dokumentów, obserwacja szkoły i terenu wokół szkoły, obserwacja zajęć lekcyjnych).

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełnienia przez szkołę wymagań zawartych w załączniku do 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E – niski, Poziom D – podstawowy, Poziom C – średni, 
Poziom B – wysoki, Poziom A – bardzo wysoki stopień wypełnienia wymagania przez szkołę lub placówkę.

--------------------WYNIKI EWALUACJI W NASZEJ SZKOLE--------------------

Technikum Nr 8

Badany obszar: EFEKTY
Wymaganie:  Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego 

i egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje zawodowe     
Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły lub placówki. W szkole lub placówce są 
wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów. Do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się 
różnorodne metody analizy wyników. Wdrażane w szkole lub placówce wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów 
przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Poziom spełnienia wymagania B

Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności  
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. W szkole lub placówce diagnozuje się 
i analizuje osiągnięcia uczniów uwzględniając ich możliwości rozwojowe. W szkole lub placówce formułuje się i wdraża wnioski 
z analizy osiągnięć uczniów, dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce. Wdrożone 
wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów. Poziom spełnienia wymagania B

Wymaganie: Uczniowie są aktywni
Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole lub placówce. Uczniowie są samodzielni wpodejmowaniu 
różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły lub placówki. W szkole lub placówce realizuje się działania 
zainicjowane przez uczniów. Poziom spełnienia wymagania B

Wymaganie: Respektowane są normy społeczne  
Uczniowie czują się w szkole lub placówce bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. W szkole lub placówce 
diagnozuje się zachowania uczniów. Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz 
wzmacnianie właściwych zachowań. W szkole lub placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu 
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb, 
uwzględniając inicjatywy uczniów. Uczniowie prezentują właściwe zachowania. Poziom spełnienia wymagania A

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności  
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. W szkole lub placówce diagnozuje się 
i analizuje osiągnięcia uczniów uwzględniając ich możliwości rozwojowe. W szkole lub placówce formułuje się i wdraża wnioski 
z analizy osiągnięć uczniów, dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce. Wdrożone 
wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów. Poziom spełnienia wymagania B

Wymaganie: Uczniowie są aktywni
Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole lub placówce. Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu 
różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły lub placówki. W szkole lub placówce realizuje się działania 
zainicjowane przez uczniów. Poziom spełnienia wymagania B

Wymaganie: Respektowane są normy społeczne  
Uczniowie czują się w szkole lub placówce bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. W szkole lub placówce 
diagnozuje się zachowania uczniów. Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz 
wzmacnianie właściwych zachowań. W szkole lub placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu 
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb, 
uwzględniając inicjatywy uczniów. Uczniowie prezentują właściwe zachowania. Poziom spełnienia wymagania A

mgr Teresa Pasowska

PRZEBIEG EWALUACJI
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ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

Ewaluacja zewnętrzna w ZSP Nr 5 w Łopusznie



ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

JĘZYK POLSKI:Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – etap szkolny: K. Hajduk, I. Ciszek, M. Del.
JĘZYK ANGIELSKI: III Świętokrzyski Konkurs Poezji – III miejsce D. Królikowska (etap wojewódzki), 
Test Oxford Plus – D. Królikowska, M. Petrus – etap szkolny, XXXVI Olimpiada z Języka Angielskiego – 
D. Królikowska, M. Petrus – etap szkolny.
JĘZYK NIEMIECKI: Konkurs wiedzy o Niemczech – I. Ciszek, A. Filipiak – etap szkolny.
HISTORIA: Ogólnopolska Olimpiada Historyczna - A. Sójka, D. Koper, N. Barcicka - etap wojewódzki. 
Olimpiada Mediewistyczna - M. Stępień - etap II, A. Sójka, R. Soboń, P. Gębski, N. Barcicka  - etap I. 
Wojewódzki Konkurs wiedzy o „NSZZ Slidarność” - M.  Grad, M. Zielińska - etap finałowy.  
CHEMIA: Ogólnopolski Konkurs Chemiczny  im. Prof. Antoniego Swinarskiego – E. Skrzypczyk.
FIZYKA: Projekt Feniks – finał wojewódzki (M. Sobieraj, B. Gołda).
BIOLOGIA: Olimpiada Wiedzy Ekologicznej- I. Ciszek, J. Kozak – etap wojewódzki.
MATEMATYKA: Świętokrzyski Matematyczny Maraton Maturalny – B. Gołda – finalista wojewódzki 
(najlepszy wynik w powiecie kieleckim eliminacji powiatowych), V Świętokrzyskie Mistrzostwa Szkół 
Ponadgimnazjalnych w SUDOKU – M. Bogulak, J. Kozak, M. Dudek – II etap powiatowy - I miejsce.
EKONOMIA/PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: Olimpiada Wiedzy o Przedsiębiorczości i Regionie – 
W. Zielińska, K. Zielińska – etap wojewódzki.
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI: XIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności – etap okręgowy: 
A. Łapot, K. Rowiński, A. Kowalczyk, A. Maciejewska.
MARKETING USŁUG HOTELARSKICH: Olimpiada Wiedzy o Hotelarstwie -  etap okręgowy: 
A. Sobczyk, P. Ptak, 
INNE: Powiatowy Konkurs Plastyczny „Mówimy: Stop przemocy wobec zwierząt” - K. Marcisz - I miejsce. 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ach Świętokrzyskie”  - K. Marcisz - 3 miejsce. Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny „Pamięć o Katyniu” K. Marcisz - 1 miejsce.
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DYDAKTYCZNE SUKCESY I WYZWANIA

 ,,Zadanie nauki polega na tym, by 
zastąpić wizję faktami a wrażenia 

dowodami” J. Ruskin
– przekonali się o tym uczniowie, 
którzy za uzyskane w I semestrze roku 
szkolnego 2011/2012 najwyższe 
wyniki w nauce, sukcesy dydaktyczne, 
artystyczne, sportowe, 100 % 
frekwencję na zajęciach lekcyjnych 
zosta l i  wyróżnieni  w sposób 
szczególny.
D n i a  0 2 . 0 3 . 2 0 1 2  r o k u  w r a z  
z opiekunami mgr Grażyną Bekier, 
mgr Haliną Czeszek, mgr Marzeną 
Satalecką młodzież uczestniczyła 
w bezpłatnej wycieczce na trasie 
Zagnańsk – Czarnolas – Radom. Jak 
przystało na wzorowych uczniów 
w Zagnańsku powitano ,,wiekowego” 
dęba Bartka. Następnie grupa 
wyruszyła autokarem w drogę do 
czarnoleskiego królestwa Jana 
Kochanowskiego. 

Wspólne zdjęcie wykonane przed dworkiem ojca poezji polskiej  pozostanie dla wszystkich miłą pamiątką.
Wieczorem na wszystkich czekały duchowe emocje. Goszcząc na deskach  radomskiego teatru, młodzież 
uczestniczyła w spektaklu ,,Zbrodnia i kara”. Swoista kameralność widowiska teatralnego, oryginalna  
scenografia, artyzm słowa dostarczyły wszystkim estetycznych przeżyć. 
mgr Marzena Satalecka



ZSP NR 5: WYJAZDY W RAMACH PROJEKTÓW UE

 dniach 10 -11  marca 2012 r. 70 uczniów Technikum Nr 8 
brało udział w bezpłatnym wyjeździe tematycznym do 
Berlina. Został on zorganizowany w ramach projektu W

„Nie zmarnuj szansy - inwestuj w siebie” współfinansowanego 
z funduszy z unijnych. Po przyjeździe do Berlina, młodzież 
zwiedzała ITB Międzynarodowe Targi Turystyczne - największe na 
świecie. Po obiedzie uczestnicy spacerowali ulicami Berlina 
robiąc pamiątkowe zdjęcia, m.in. na tle Bramy Brandenburskiej, 
Muru Berlińskiego. W drugim dniu, po śniadaniu, młodzież 
zwiedzała Berlin - Muzeum Holocaustu, Plac Aleksandra, 
Reichstag, Uniwersytet Braci Humboldt. Po obiedzie 
kontynuowano zwiedzanie Berlina. O godz. 1600 uczestnicy udali 
się w podróż powrotną, docierając na godz. 2.00 do Łopuszna. 
W ramach w/w projektu w dniach 31.III-1.IV 2012r., 70 
beneficjentów Technikum Nr 8 wzięło udział w bezpłatnym 
wyjeździe przedmiotowo-tematycznym do Warszawy. Młodzież w pierwszym dniu zwiedzała Giełdę 
Papierów Wartościowych, odbył się spacer po Łazienkach, a po obiedzie dalszy ciąg zwiedzania - 
Śródmieście  (Zamek Królewski, Starówka). Po kolacji  były zajęcia integrujące. W drugim dniu uczniowie 
zwiedzali Pałac w Wilanowie oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Pełni wrażeń uczestnicy udali się 
w drogę powrotną, docierając do Łopuszna na godz. 19.00.
Były to ostatnie wyjazdy przedmiotowo- tematyczne, których odbyło się 8, w ramach w/w projektu. 

Koordynatorzy projektu: Stanisław Iwanek, Cezariusz Najmrodzki

 ramach projektu Lepszy start dla młodych hotelarzy, który jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny, został zorganizowany bezpłatny wyjazd 9 -13 Wmarca 2012 r. dla 40 uczestników Technikum Nr 8 przy ZSP w Łopusznie. Młodzież 2 dni zwiedzała 

Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin, które są największą wystawą turystyczną na świecie i 
wielkim wydarzeniem w branży. 
Oprócz tego harmonogram 4-dniowego pobytu obejmował:
- wejście na Kopułę Reichstagu, pobyt na Placu Poczdamskim oraz w dzielnicy Charlottenburg, deptak 
Kudamm, kościół Pamięci Cesarza,
- zdjęcia przy Bramie Brandenburskiej, Mur Berliński, Bebelplatz, Opera, Gandarmenmarkt, Katedra 
Niemiecka, Francuska, Konzerthaus, Siegesäule, Tiergarten, pomnik pamięci ofiar Holokaustu,
- zwiedzanie Muzeum Techniki, wizyta w Muzeum Pergamońskim oraz Muzeum Egipskim,
- spacer po głównych atrakcjach parku Sanssouci w Poczdamie, Alexandrówkę, Cecilienhof,
- pobyt w Dzielnicy Holenderskiej Poczdamu.

mgr Aleksander Terlecki

 ramach projektu Lepszy start dla młodych hotelarzy, który jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny, został zorganizowany bezpłatny wyjazd do WHiszpanii  w dniach 12 -18 kwietnia 2012 r. W wyjeździe uczestniczyło 40 uczestników Technikum 

Nr 8 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łopusznie.
Program obejmował następujące punkty:
- wizyty studyjne w Hotelach/Pensjonatach: 1, 2, 3 i 4* celem zapoznania się ze standaryzacją, praktycznymi 
aspektami kategoryzacji hotelowej, pracą poszczególnych departamentów: recepcji, restauracji, barów, 
room service, itp.,
- zajęcia terenowe zapoznające z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną Lloret de Mar– lokalne agencje 
turystyczne, renomowane hotele,
- zwiedzanie: Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Blanes, Lloret de Mar oraz Barcelony, 
odwiedziny stadionu Camp Nou,
- zajęcia teoretyczne prowadzone przez wykładowców szkoły.
Podczas pobytu, młodzież miała niepowtarzalną okazję podpatrzenia warsztatu pracy swoich 
doświadczonych kolegów i koleżanek z branży hotelarskiej. 

mgr Aleksander Terlecki
POKOLENIA10



BARCELONA

POCZDAM BERLIN



Klasa III A wychowawca: Agnieszka Czaja

Klasa III B, wychowawca: Danuta Rozpara

Dyrektor szkoły Pani Irena Marcisz Starosta Powiatu Kieleckiego Pan 
Zdzisław Wrzałka

Przewodnicząca Rady Rodziców
Pani Elżbieta Jarząbek



Klasa IVD, wychowawcy: Artur Węgliński, 
Magdalena Rowińska

Klasa IVE, wychowawca: Teresa Pasowska

Naczelnik Wydziału 
OświatyPani Lidia Grzanka Wicestarosta Powiatu Kieleckiego 

Pan Zenon Janus

Z życzeniami 
udanej Studniówki 2012

Przewodnicząca Rady Gminy
Pani Danuta Łukasik



Honorowi krwiodawcy: Pani dyrektor ZSP Nr 5 Irena Marcisz 
i wiceprezes Banku Spółdzielczego w Łopusznie Pan Wojciech Biały 

Uroczystości rocznicowe Zbrodni Katyńskiej 
i tragedii pod Smoleńskiem
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PRZYSZŁOŚĆ JUŻ TERAZ

Uczniowie 

z „Pałacu” 
ratują życie!

Już po raz kolejny w „Pałacu”, czyli 
ZSP Nr 5 

w Łopusznie miała miejsce akcja 
oddawania krwi, której inicjatorem jest

 Samorząd Uczniowski.  
Honorowy patronat nad szlachetnym 

dziełem objął Starosta Kielecki Pan 
Zdzisław Wrzałka. Zaproszenie do 
otwartej akcji krwiodawstwa otrzymały 
instytucje: Kuratorium Oświaty 

w Kielcach, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy w Łopusznie, OSP, Gminny Ośrodek Zdrowia oraz 
Policja. W szkole również przeprowa-dzono akcję promocyjną. Pierwszym dawcą była Dyrektor Szkoły – 
Pani Irena Marcisz. 

Jej śladem podążyli inni nauczyciele oraz młodzież i mieszkańcy Gminy Łopuszno. Akcji krwiodawstwa 
towarzyszyło promowanie oddawania szpiku. 

Udało się! – jednym głosem mówią organizatorzy i dzień 15 marca 2012 r. zaliczają do wyjątkowych, 
bowiem Zespół z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach pobrał 29 litrów krwi 
od 65 osób.

Dyrekcja szkoły oraz organizatorzy akcji składają serdeczne podziękowanie Panu Staroście Powiatu 
Kieleckiego za patronat, pracownikom Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kie-
lcach, uczniom oraz wszystkim krwiodawcom za dar życia.

mgr Katarzyna Sarnat

Pamięci 
i Katastrofy Smoleńskiej

ofiar Zbrodni Katyńskiej 

We wtorek 10 kwietnia 2012r. o godz. 10.00 w kościele parafialnym w 
Łopusznie odbyła się Msza Święta w intencji ojczyzny oraz ofiar zbrodni 
katyńskiej i katastrofy smoleńskiej, w której zginęło 96 znamienitych 
Polaków, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński i jego żona Maria. 
Uroczysta Msza Święta została poprzedzona prelekcją wygłoszoną przez 
historyka dr Piotra Starzyka. Inicjatorem uroczystości była Dyrektor 
ZSP Nr 5 w Łopusznie, Pani Irena Marcisz. Wśród zaproszonych gości 
byli: przedstawiciele władz lokalnych, przedstawiciele szkół z terenu 
Gminy Łopuszno, przedstawiciele związków zawodowych NSZZ 
„Solidarność” i ZNP oraz delegacje pocztów sztandarowych: OSP, PSL, 
ZBoWiD, ZS im. Jana Pawła II i ZSP Nr 5 w Łopusznie. Następnie odbył 
się przemarsz na plac szkolny, gdzie przy obelisku odśpiewano hymn 
państwowy oraz złożono kwiaty. Uczestnicy uroczystości mogli również 
obejrzeć wystawę poświęconą zbrodni katyńskiej i tragedii smoleńskiej 
oraz dokonać wpisów w kronice szkolnej. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie dziękujemy za udział, a pocztom sztandarowym za 
uświetnienie przebiegu uroczystości.

mgr Justyna Ciszek
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 dniu  22  marca  2012 roku    ,,POLAMIR” A. Skrzypczyk.
uczniowie  kl. III A   i  III B   LO wzięli  10.Sklep Wielobranżowy D.  Sidło   Wudział w  programie  Dzień Piekoszów.

Przedsiębiorczości , którego  organizatorem  jest Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz 
Fundacja  Młodzieżowej  Przedsiębiorczości  we  Społeczność Szkolna ZSP Nr 5 w Łopusznie 
współpracy z Kancelarią Prezydenta RP.   składają serdeczne podziękowania instytucjom 

Uczniowie w tym dniu w ramach kilkugodzinnej i firmom, które umożliwiły realizację tego 
praktyki w firmach i instytucjach mieli możliwość projektu.
poznania specyfiki wybranego przez nich zawodu mgr Alina Kwapisińska
oraz zdobycia wiedzy na temat kwalifikacji 
i predyspozycji  niezbędnych do wykonywania 
danej profesji.

 Lista firm i instytucji ,które wyraziły chęć 
uczestniczenia w programie:

1.TVP  Oddział Regionalny w Kielcach.
2 .Zespół  Szkół  im.Jana Pawła  II  

w Łopusznie .
3.Samorządowe Centrum Kultury i Sportu 

w Strawczynie.
4.Bank Spółdzielczy w Łopusznie.
5.Usługi Gastronomiczne „GOOD FOOD”  

w Łopusznie.
6.Ochotnicza Straż Pożarna w Łopusznie.
7 . G m i n n a  B i b l i o t e k a  P u b l i c z n a  

w Łopusznie.
8.Serwis  Samochodowy K.S obczyk.
9.Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

AIESEC - WARSZTATY JĘZYKOWE

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

odróż za jeden uśmiech?  Wydaje 
się niemożliwe. A jednak. Dzięki 
współpracy z  organizacją P

studencką AIESEC w taką właśnie 
niezwykłą podróż wyruszyli uczniowie 
ZSP Nr 5 w Łopusznie. W dniach 18 – 
24.03. 2012 r. gościli trzech trenerów  
z zagranicy: Eduardo, ze słonecznego 
raju - Kolumbii, Wiktora z egzotycznego 
Tajwanu, oraz Agi z jakże bliskich 
naszemu sercu Węgier. Wszyscy oni z tak 
bardzo różnych zakątków świata posiedli 

wspaniałą umiejętność współpracy. Dzięki temu podczas prowadzonych przez nich zajęć uczniowie mogli 
poznać reprezentowane przez nich kraje oraz ich kultury. Ponad tematyką prowadzonych zajęć trenerzy 
starali się pokazać uczniom jak ważna jest tolerancja oraz umiejętność komunikacji . Wielokrotnie 
podkreślali wagę podróży oraz poznawania innych ludzi, innych kultur.
Uczniowie zespołu szkół nie pozostali dłużni nowym zagranicznym kolegom. W ramach rekompensaty za 
wspaniale spędzony czas zaprosili ich na  pieszy rajd do Oblęgorka a wieczorem zorganizowali dla nich 
ognisko z tradycyjną kiełbaską. Czas umilał Eduardo, grający na gitarze piękne kolumbijskie ballady. Na 
pamiątkę uczniowie wręczyli studentom symboliczne podarunki.
mgr Magdalena Rowińska
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PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW

ościół naszym domem - pod takim hasłem odbyła się tegoroczna Pielgrzymka Maturzystów Diecezji 
Kieleckiej na Jasną Górę. Dnia 7 marca 2012 r. uczniowie klas maturalnych (IIIA LO, IIIB LO, IVD KTechnikum Informatycznego i IVE Technikum Hotelarskiego) wraz z wychowawcami, 

p. wicedyrektor Teresą Pasowską oraz ks. Józefem Cichoniem uczestniczyli w uroczystościach odbywających 
się na Jasnej Górze. 
     Wspólne uczestnictwo we Mszy Św., Drodze Krzyżowej i adoracji było okazją do osobistej refleksji 
i umocnienia przed czasem egzaminów i wyborów dalszej drogi życiowej. 

mgr Agnieszka Czaja

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW

TARGI EDUKACYJNE - KIELCE

argi EDUKACJA każdego roku przyciągają tysiące uczniów, przedstawicieli samorządów, dyrektorów 
szkół, nauczycieli i pedagogów. W tym roku trzydniową imprezę odwiedziło ponad 11 tys. Tzwiedzających. Powód jest jeden – to właśnie podczas targów EDUKACJA można zapoznać się ze 

wszystkim, co najnowocześniejsze w oświacie i wychowaniu. 29-03-2012 w targach uczestniczyła nasza 
szkoła przedstawiając bogatą ofertę edukacyjną. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem 
odwiedzających targi. Swoje zdolności zaprezentowali: barmani, fryzjerki i uczniowie technikum technologii 
żywności. Można było zrobić sobie „wystrzałową” fryzurę, tatuaż, napić drinka i zasmakować pieczonego 
udźca z dzika. Na scenie zaśpiewała Kaudia Błaszczyk.

mgr Aleksander Terlecki
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Ciekawe postacie wokół nas i ich zainteresowania

- Już od dawna interesuję się medycyną niekonwencjonalną. To jeden z naturalnych 
sposobów na zdrowie. Wymaga to dość dużej dyscypliny, ale nasze zdrowie jest tego 
warte. Zatem warto inwestować w siebie. Prostym i ciekawym przykładem na 
zagadnienie tego typu jest stereotyp, że cytrusy są owocami, które mają najwięcej 
witaminy C. Otóż, jest to kłamstwo, ponieważ to świeża papryka, bądź czarna 
porzeczka są najbardziej zasobne w witaminę C.
Kolejnym przedmiotem, który również sprawia mi wiele przyjemności jest język 
angielski. Bardzo go lubię i z łatwością mi przychodzi jego nauka. Jest językiem 
uniwersalnym, bo znanym już prawie w każdym zakątku Ziemi. Nie tracę żadnej 
sposobności, aby móc konwersować po angielsku. Sprawia mi to naprawdę dużą 
przyjemność :) Często sięgam też do brytyjskiej bądź amerykańskiej kultury, 
ponieważ jest ona nieodłączną częścią tego 
języka.
 Izabela Ciszek kl. IIB

- Mam wiele zainteresowań krążących 
głównie wokół muzyki i sportu. Ulubione 
gatunki muzyczne to Thrash metal, Power 
metal, Death metal i wszelkie pochodne 
ciężkiego grania. 
Ta muzyka jest pełna agresywnej energii, 

która daje mocnego „kopa”.
Piłka ręczna to sport dla każdego. Często chodzę na mecze kieleckiego klubu 
VIVE Targi, dawnej Iskry. Sukcesy z ostatnich trzech lat są naprawdę ogromne. 
Wreszcie mamy w Kielcach drużynę na europejskim poziomie. Nie ukrywam, że 
kiedyś chciałbym się sprawdzić w roli rozgrywającego…
Moje ostatnie hobby wiążę bardziej z przyszłością i pracą w zawodzie. Interesuje 
mnie budownictwo i architektura, które ściśle związane są z fizyką. Dzięki temu 
przedmiotowi będę mógł zdobyć kwalifikacje potrzebne do rozpoczęcia pracy np. 
jako inżynier na budowie autostrady. Jeśli popatrzymy na to ze strony bardziej 
praktycznej, fizyka wydaję się naprawdę interesująca.  
 Mateusz Sobieraj kl. IIB

- Odkąd pamiętam zawsze pociągały mnie liczby. Już jako mały dzieciak nauczyłem się 
dodawać i odejmować, aby grać z tatą w karty (głównie w oczko). Przez to w szkole 
jakoś bardziej interesująca wydawała mi się matematyka. Nigdy nie miałem z nią 
problemów. Nigdy też nie potrzebowałem dużo czasu na jej naukę, zrobiłem parę 
zadań i to mi wystarczało. I w taki sposób moje hobby ukształtowało moją przyszłość. 
Po liceum wybieram się na jeden z kierunków ścisłych.  

 Beniamin Gołda kl. IIB

- Największą moją pasją jest biologia i z tym przedmiotem wiążę swoja przy-
szłość. Tajemnice ludzkiego organizmu oraz bogactwo fauny i flory sa niesa-
mowite. W przyrodzie wszystko ma swoje miejsce i czas, panuje tu ład i harmon-
ia. Od dziecka uwielbiałam obserwować świat zwierząt i roślin, ponieważ nie 
rządzi w nim pieniądz... i nie ma chorej rywalizacji.
   Dużą radość sprawia mi również sport, szczegolnie gry zespołowe tj. piłka 
ręczna i nożna. Na boisku zapominam o kłopotach.... i świetnie sie bawię 
z innymi zawodnikami drużyny. Siniaki, pot, upadki, wiele godzin na treningach 
oraz wygrane i przegrane rozrywki sportowe kształtują mój charakter. 
Najważniejsze jednak jest to, że zawsze jest co potem wspominać.
   W wolnych chwilach lubię rozwiązywać 
Sudoku, słuchać muzyki, tańczyć i spędzać 
czas z przyjaciółmi lub rodziną. Uważam, że 
warto mieć zainteresowania i poszerzać swoje 
horyzonty. Mam nadzieję, że nigdy nie spocznę 
na laurach i jeszcze odkryje nowe hobby.        
Justyna Kozak kl.IIB
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- Od trzech lat trenuję biegi w klubie UKS WiR Łopuszno. Moje 
treningi odbywają się 6 dni w tygodniu; śr. 2 godziny dziennie. Ciężko 
pracuję i odnoszę w tej dziedzinie sportu sukcesy. Staram się wkładać 
w to całe serce. Czerpię z tego ogromną radość, pomimo częstego 
zmęczenia.
Olga Kozieł kl. IA

- Historia jest nauką o 
przeszłości i pozwala 
nam poznawać jak dawne 
c z a s y  w p ł y n ę ł y  n a  
teraźniejszość. Zacząłem 
się nią interesować od 
pierwszych lat swej 

szkolnej edukacji. Preferowaną przeze mnie epoką jest 
średniowiecze – czasy pierwszych struktur państwowych, m. in. 
Polski. Jest to też okres, który w dużej mierze wpłynął na 
teraźniejszy wygląd Europy.
Kilkakrotnie brałem udział w konkursach historycznych, jednak w tegorocznej olimpiadzie mediewistycznej 
odniosłem największy sukces – zajmując 18 miejsce w Polsce przeszedłem do następnego, ogólnopolskiego 
etapu.

Mariusz Stępień kl. IIA

Ciekawe postacie wokół nas i ich zainteresowania

- Jeżeli chodzi o moje zainteresowania, to już od „małego” bardzo kochałam 
taniec. Wszystko się zmieniło, odkąd zaczęłam mieć problemy zdrowotne, które 
uniemożliwiły mi treningi. W przyszłości bardzo chciałabym kontynuować 
jedną z moich największych pasji. Obecnie staram się skupić na nauce, gdyż za 
rok najważniejszy egzamin dojrzałości -  matura.  Swoją przyszłość wiąże 
z takimi przedmiotami jak angielski oraz biologia. Bardzo lubię brać udział 
w konkursach  związanymi z tymi przedmiotami. Dotychczas, moim najwię-
kszym osiągnięciem w tej dziedzinie było zajęcie III miejsca w wojewódzkim 
konkursie poezji angielskiej. Zatem idźmy do przodu i kroczmy drogą wła-
snych  zainteresowań. Nie przegapmy naszej młodości… 
Dominika Królikowska kl. IIA

- Czytanie jest całym moim światem. Książki są dla mnie swoistymi 
kluczami do innych wymiarów. Kiedy jest mi źle lub pogoda nie dopisuje, 
biorę do ręki dowolny tom, zajmuję jakieś wygodne miejsce i zagłębiam 
się w wykreowaną przez autora rzeczywistość. W mgnieniu oka, świat 
wokół mnie znika. Wcielam się w postać głównego bohatera, wnikam w 
jego umysł, poznaję świat jego oczami. W taki sposób, byłam już 
świadkiem wielkich bitew, zbrodni, romansów…
„Zwiedziłam” większość kontynentów na ziemi, a takie poznałam światy, 
o których nie śniło się filozofom! Smutno mi tylko, kiedy muszę znów 
wracać z moich podróży do prawdziwej rzeczywistości. Lecz dzięki 
wyobraźni, którą ćwiczę czytając, sama potrafię stworzyć coś 
niezwykłego.           Magdalena Del kl. IIIB
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Dnia 18 kwietnia 2012 r. w WSEiP w 
Kielcach odbył się II Prawniczy 
Konkurs Krasomówczy organizowany 
przez Wydział Prawa Wyższej Szkoły 
Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda 
Lipińskiego w Kielcach, Kuratorium 
Oświaty, Okręgową Radę Adwokacką, 
S t o w a r z y s z e n i e  P r a w n i k ó w  
Administracji Publicznej, Okręgową 
Izbę Radców Prawnych w Kielcach.

Celem konkursu było rozbudzanie 
wśród uczniów zainteresowań naukami 
prawnymi, kształcenie umiejętności 
sugestywnego argumentowania,  
formułowania myśli oraz ciekawego 
prezentowania zdarzeń, zjawisk 
związanych z prawem.

Zadaniem uczes tn ików by ło  
wygłoszenie wystąpienia kończącego postępowanie przed sądem I instancji w postaci mowy oskarżycielskiej 
lub obrończej dotyczącej Andrzeja Kmicica, bohatera „Potopu” H. Sienkiewicza. 

ZSP Nr 5 w Łopusznie reprezentowały uczennice klasy I Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjno – 
prawnym - Kinga Filipiak, która zajęła V miejsce oraz Natasza Barcicka. 

Po zmaganiach konkursowych uczestnicy obejrzeli inscenizację rozprawy sądowej przygotowanej przez 
studentów Wydziału Prawa oraz odebrali nagrody.

Serdecznie gratulujemy naszym uczennicom!
mgr Dorota Pruska

KONKURS 
KRASOMÓWCZY

Tydzień Kultury Języka

 dniach 12-17 marca 2012 r. obchodzony był XX Tydzień 
Kultury Języka, który w tym roku przebiegał pod hasłem W„Język i kultura”. Główna idea tego projektu już od  

dwudziestu lat polega na „spotkaniach z językiem polskim”. 
Uczniowie ZSP nr 5 w Łopusznie w ramach obchodów Tygodnia 
Kultury Języka uczestniczyli w wielu ciekawych formach zajęć, 
m.in.. konkursach szkolnych i międzyszkolnych, warsztatach litera-
ckich,  quizach językowych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi.    

W XVIII Turnieju Krasomówczym o Laur Demostenesa, który 
odbył się w Kieleckim Centrum Kultury wyróżnienie zdobyła 
uczennica kl. IIB LO Izabela Ciszek. Natomiast w Wojewódzkim 
Konkursie Recytatorskim poświęconym twórczości Wisławy 
Szymborskiej pod hasłem „Tego nie robi się poezji”  zorganizowa-
nym w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Powstania 

Styczniowego w Małogoszczu III miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajęła uczennica kl. IIIG 
Technikum Hotelarskiego Wioletta Zielińska. W XV Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym dla 
Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych, który odbył się w ZSE w Kielcach uczestniczyły: Aneta Filipiak z kl. IIB, 
Aleksandra Kmiecik z kl. IK i Bernadetta Najman z kl. IIIB. Uczennice te były laureatkami Szkolnego 
Konkursu Ortograficznego. Liczna grupa uczniów miała możliwość uczestniczenia w warsztatach literacko-
filmowych z cyklu „Język filmu” w Instytucie Filologii Polskiej w Kielcach. Głównym tematem spotkania 
była „Lalka” Bolesława Prusa jako literackie arcydzieło i esencja pozytywizmu. Warsztaty literackie 
poprowadzili wykładowcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Nad całością działań w szkole w ramach TKJ czuwali nauczyciele języka polskiego: mgr Marzena 
Satalecka, mgr Halina Czeszek, mgr Agnieszka Czaja, mgr Kinga Rówińska.      mgr Halina Czeszek
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ABC – 

(foto od lewej: mgr Marzena Satalecka, mgr Agnieszka Czaja, 

czyli humanistyczne wyobrażenia naszych szkolnych polonistek 

Z czym kojarzą się Paniom 
następujące pojęcia?

Dzieciństwo
Marzena Satalecka: nigdy nie mija, jest jak fundament domu, którego nie widać, ale który niesie na 
sobie całą budowlę
Agnieszka Czaja: kojarzy mi się z rodzicami, rodzeństwem, rodzinnym ciepłem, bezpieczeństwem,  
zabawą, radością
Halina Czeszek: wspominam je bardzo ciepło i tak jak każdy tęsknię za urokiem tamtych chwil
Kinga Rówińska: rozdział, który wspominam z radością w sercu, piękny czas

Chciałabym
M.S.:  mieć magiczną władzę nad czasem. Sprawiać, żeby mógł zawracać
A.C.: móc czasem zatrzymać czas...  
H.C.: mieć więcej czasu na własne zainteresowania
K.R.: przejść przez życie tak,żeby móc powiedzieć „niczego nie żałuję”

Ulubiona książka
M.S.:  twórczość Romy Ligockiej
A.C.: jest ich wiele, trudno wybrać jedną, na pewno do ulubionych należą "Nędznicy" W. Hugo
H.C.: nie mam jednej ulubionej książki,  lubię powieści obyczajowe, psychologiczne biografie; zawsze 
lubiłam czytać, dlatego tak bardzo niepokoi mnie brak zainteresowań czytelniczych wśród uczniów
K.R.: jest ich trochę , może wymienię trzy : "Przepis na małżeństwo doskonałe" Prunty Morag, "Cień 
wiatru" Carlos Luid Zafon, "Rozdeptać pająka"  Paweł Siedlar

Uśmiech
M.S.:  to droga do drugiego człowieka
A.C.: oby jak najczęściej pojawiał się na ludzkich twarzach... 
H.C.: lubię, gdy towarzyszy ludziom; zawsze pozytywnie wpływa na relacje międzyludzkie
K.R.: staram się obdarować nim jak najwięcej osób, mały gest, który czasem zdziałać może cuda

Rady
M.S.: są potrzebne, ale i tak trzeba wszystkiego samemu doświadczyć
A.C.: czasem bardzo trudno ich udzielać...
H.C.: często słucham dobrych rad innych, a z racji zawodu sama udzielam ich najczęściej moim uczniom.
K.R.: korzystam z rad starszych ode mnie
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- w piłce nożnej halowej dziewcząt: M. Macikowska kl. IIIG - bramkarka, J. Kozak kl. IIB – kapitan 
drużyny, Anna Sobczyk kl. IVE, A. Jedlińska kl. IVE,  A. Dzwonek kl. IIIG, M. Będkowska kl. IIIG,  K. 
Janus kl. IB, M. Frączek kl. IA, I. Ciszek kl. IIB,  A. Ślusarczyk kl. IK, P. Groszek kl. IIIB, O. Jedlińska 
kl. IIIB.
- w sportach siłowych: J. Kozak kl. IIB, D. Soboń kl. IIIA i W. Najmrodzki kl. IIIA.
- w tenisie stołowym: M. Frączek kl. IA, P. Groszek kl. IIIB, K. Mularczyk kl. IG, M. Ratuszniak kl. IB, 
K. Chruściel kl. IK oraz K. Maciążek kl. IIIA.
- w piłce ręcznej dziewcząt: M. Macikowska kl. IIIG - bramkarka, J. Kozak kl. IIB – kapitan drużyny, A. 
Dzwonek kl. IIIG, M. Będkowska kl. IIIG, M. Frączek kl. IA, I. Ciszek kl. IIB,  P. Groszek kl. IIIB, K. 
Hajduk kl. IIB, M. Laskowska kl. IIB, A. Palacz kl. IIIA, A. Barańska kl. IA, P. Jachimczyk kl. IB.
- w piłce ręcznej chłopców: M. Lasak kl. IK – bramkarz, M. Sobieraj kl. IIB, B. Gad kl. IA, M. Skrobisz 
kl. IG, K. Wijas kl. IVD, T. Łapot kl. IVD, D. Frączek kl. IID, A. Policht kl. IIH, D. Stachurski kl. IIG, T. 
Grund kl. IIG.
- w biegach i lekkiej atletyce: O. Kozieł kl. IA, J. Kozak kl. IIB, A. Dzwonek kl. IIIG, K. Janus kl. IB, 
A. Ślusarczyk kl. IK, M. Grzegorczyk kl. IIA, I. Ciszek kl. IIB,  P. Groszek kl. IIIB, K. Mularczyk kl. IG,   
M. Laskowska kl. IIB, E. Jordan kl. IG , D. Bubis kl. IG, A. Filipiak kl. IIB,  K. Wijas kl. IVD, D. Szwarc 
kl. IB, T. Łapot kl. IVD, D. Frączek kl. IID, A. Policht kl. IIH, M. Kukulski kl. IB, M.. Ratuszniak
kl. IB, B. Hajduk kl. IB, D. Strojewski kl. IIIG, D. Soboń kl. IIIA, M. Jedliński kl. IIG oraz G. 
Janiszewski kl. IIIF.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

18 marca rozegrał się w Kielcach pierwszy mecz 1/8 ligi 
mistrzów EHF. Los przydzielił nam mistrza Słowenii – Cimos 
Koper. Teoretycznie najsłabsza z drużyn w tej fazie, postawiła 
kielczanom twarde warunki. Do 25 minuty spotkania na 
parkiecie rządzili nasi szczypiorniści. Niestety później wdarła się 
dekoncentracja, a gra zaczynała być coraz bardziej 
indywidualna. Goście objęli trzy-bramkowe prowadzenie, które 
za wszelką cenę starali się utrzymać. Na szczęscie po kilku 
zmianach i zdjęciu nieskutecznych zawodników Michała 
Jureckiego i Urosa Zormana, podopieczni Wenty dogonili wynik. 
Na koniec była ogromna szansa na 2 bramki zaliczki przed 
rewanżem jednak Cimos poprowadził kontrę w osłabieniu, 
ustalając wynik na 27:26 dla Vive Targów. Tydzień później 
w rewanżu, pomimo walki, nie udało się zrealizować założeń 
taktycznych i Słoweńcy odrobili dwie bramki, które dały im 
historyczny awans do najlepszej ósemki w Europie. Nasz zespół 
przegrał rywalizację jedną bramką, co niestety nie powinno się 
zdarzyc przy takim przeciwniku. Miejmy nadzieję, że już 
w następnym sezonie będziemy świadkami pierwszego w historii 
awansu VIVE do ćwierćfinału prestiżowych rozgrywek ligi 
mistrzów.

Mateusz Sobieraj kl. IIB

Okiem szkolnego sprawozdawcy sportowego
(1/8 ligi mistrzów VIVE Targi Kielce-RK Cimos Koper)



Zwycięska drużyna ZSP Nr w Łopusznie
w turnieju piłki nożnej halowej - Chęciny 2012

Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego 
w Lekkiej Atletyce - STRAWCZYNEK 2012

- reprezentanci ZSP Nr 5 w Łopusznie 



Gościnnie na stoisku ZSP Nr 5 w Łopusznie.
sędzia Anna Maria Wesołowska z uczennicą kl. IIG Kingą Dudek

Starosta Powiatu Kieleckiego 
Pan Zdzisław Wrzałka, 
dyrektor ZSP  Nr 5 
Pani Irena Marcisz

TARGI EDUKACYJNE - KIELCE 2012


