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Śpiewasz od 5 roku życia. Pamiętasz swoje początki?
- Przygodę ze śpiewaniem rozpoczęłam od występu na festynie 
rodzinnym w Łopusznie , kiedy to wyszłam na scenę i zdobyłam 
drugie miejsce.

Udało Ci się przebrnąć przez casting i dostać do drużyny 
Andrzeja Piasecznego w „Bitwie na głosy”. To twój 
największy sukces...
- W castingu udział  wzięło ok. 750 osób, z czego miejsce 
w programie miała tylko szczęśliwa szesnastka. Udało mi się 
w niej znaleźć i jest to dla mnie bardzo duże osiągnięcie.

Co dał Ci udział w programie TVP2?
- Dał mi na pewno poczucie własnej wartości i dodał pewności 
siebie ale przede wszystkim dał  mi 16 wspaniałych przyjaciół 
z Andrzejem Piasecznym na czele. Obecnie kontynuujemy 
współpracę i już teraz mamy w planach wspólne koncerty. 

Co wspominasz najmilej z całego programu?
- Najmilej z całego programu wspominam tych wszystkich 
cudownych ludzi, z którymi się tak bardzo zżyłam w ciągu tak 
krótkiego czasu. Miałam z nimi bardzo dobry kontakt. Możliwość 
poznania realizacji „od strony kuchni” była dla mnie wielkim 
szczęściem. Skorzystałam z tej okazji. Także bardzo miło 
wspominam wszystkie przygotowania, przymiarki strojów, 
makijaże, fryzury. Zajmowało to bardzo dużo czasu ale była to dla 
nas przyjemna zabawa. 

Porozmawiajmy o kulisach programu. Jak wyglądała 
współpraca, relacje miedzy uczestnikami?
- Między uczestnikami nie było żadnej rywalizacji. Ludzie, którzy pracują nad tym programem potrafili 
stworzyć fantastyczną atmosferę. Zapominaliśmy o tym, że tak naprawdę walczymy między sobą. W czasie 
programu zawieraliśmy wiele przyjaźni. Ja poznałam wielu wspaniałych ludzi, których na pewno nigdy nie 
zapomnę i mam nadzieję, że spotkam ich kiedyś jeszcze.

Jak oceniasz komentarze ekspertów i który z jurorów wzbudził Twoją sympatię?
- Trudno mi powiedzieć, którego jurora zdanie ceniłam najbardziej. Myślę że wszyscy to fachowcy znający się 
na muzyce. Jednak przyznaję, że najbardziej zależało mi na pozytywnej opinii Pani Alicji Węgorzewskiej. 
Jest to ekspert w swojej dziedzinie. Natomiast największą moją sympatię zdobył Tomasz Titus Pukacki. 
W świecie muzycznym „znany z ciężkiego brzmienia głosu”. Miał być „czarnym charakterem” wśród 
jurorów. Okazał się jednak bardzo sympatycznym człowiekiem, który potrafił docenić umiejętności wokalno-
muzyczne każdego uczestnika.

Jak Ci się współpracowało z Andrzejem Piasecznym?
Początki były trudne. Zanim poznałam Andrzeja Pisecznego nie przepadałam za nim. Z biegiem kolejnych 
odcinków powoli przekonywał mnie do siebie i teraz ze 100 procentowym przekonaniem mogę powiedzieć, że 
jest on fantastycznym człowiekiem. Bardzo ciepłym, serdecznym i kochanym. 

 Dziękuję za wywiad. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów!

 

Wywiad z Klaudią Błaszczyk

ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

Witamy na łamach gazetki naszą koleżankę 
- prowadząca wywiad: uczennica klasy III B Ewa Bajkowska.



 sobotę, 8 grudnia 2012r., w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie odbył się 
recital Klaudii Błaszczyk – uczennicy kl. III liceum.W

Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie „Geniusz”. Jej celem 
było promowanie młodych talentów ZSP Nr 5 w Łopusznie oraz 
pozyskanie środków na pomoc stypendialną dla młodzieży 
szczególnie uzdolnionej.

Na spotkanie przybyli: Poseł na Sejm RP – Pan Marek Gos, 
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Pan Piotr 
Żołądek, Starosta Powiatu Kieleckiego – Pan Zdzisław Wrzałka, 
Wicestarosta – Pan Zenon Janus, Przewodniczący Rady Powiatu 
Kieleckiego – Pan Józef Szczepańczyk, Przewodnicząca Rady 
Gminy w Łopusznie – Pani Danuta Łukasik, Dziekan Dekanatu 
Łopuszańskiego – ks. Ireneusz Jakusik, Prezes Oddziału ZNP 
przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie – Pani Wanda 
Nowak, Dyrektorzy szkół gminnych, lokalni przedsiębiorcy – 
sponsorzy, Państwo Grażyna i Stefan Błaszczykowie.

    Bohaterką wieczoru była Klaudia Błaszczyk. Publiczność wysłuchała piosenek oraz kolęd w wykonaniu 
solistki. Z programem artystycznym wystąpiła również szkolna grupa taneczna i aktorska. Gościnnie 
zaśpiewały: Justyna Szymkiewicz – uczennica gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie 
oraz Klaudia Hendel – przyjaciółka Klaudii Błaszczyk z Zameczkowego Studia Piosenki w Kielcach.

W roli konferansjerów wystąpili: Pani Aneta Węgrzyn oraz Pan Stanisław Iwanek. Uczestnicy spotkania 
mogli obejrzeć wystawę prac uczniów technikum architektury krajobrazu oraz wziąć udział w kiermaszu 
świątecznych dekoracji.

Klaudia Błaszczyk otrzymała jednorazowe stypendium. Nagrodę wręczyli Pan Piotr Żołądek – w imieniu 
własnym i Klubu Radnych PSL – oraz Pan Zdzisław Wrzałka.

Fundusze zgromadzone przez Stowarzyszenie „Geniusz” przekazane zostaną na częściowe 
sfinansowanie warsztatów wokalnych Klaudii.

Stowarzyszenie „Geniusz” składa serdeczne podziękowanie wszystkim darczyńcom!
mgr Dorota Pruska
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RECITAL KLAUDII BŁASZCZYK W ZSP NR 5

CK jest organizacją, która w naszej szkole rozpoczęła swoją działalność 
w roku obecnym i należy do niej 19 członków. Przewodniczącą jest 
Magdalena Frączek z klasy II A, a do zarządu wybrani zostali również P

Olga Kozieł i Agnieszka Barańska  z klasy II A, oraz Dawid Frączek z klasy III D. 
  Celem działalności koła jest aktywizacja środowiska szkolnego w duchu 
humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. Opiekunkami koła są: 
p. A. Prędota – Gad i p. J. Ciszek. Szkolne Koło PCK prowadzi działalność 
w oparciu o własne plany pracy przygotowywane na dany rok szkolny oraz 

okresowe wytyczne Zarządu Rejonowego w Kielcach. W październiku w naszej szkole odbyła się olimpiada 
pod hasłem „Zdrowy Styl Życia”. Jej uczestnicy mogli wykazać się wiedzą sanitarną i znajomością historii 
i działalności Czerwonego Krzyża. Zwycięzcą została Kinga Jedlińska – uczennica kl. II A, która będzie 
reprezentantem szkoły w konkursie powiatowym. W listopadzie natomiast uczniowie zbierali pieniądze 
w ramach akcji charytatywnej „Dzień walki z głodem”. Zebrane fundusze zostaną przekazane do zarządu 
rejonowego PCK w Kielcach, która ufunduje posiłki dla osób najbiedniejszych. 
    Przeprowadzane akcje w ramach działalności naszego koła, pozwolą uczniom podjąć nowe wyzwania, 
wykazać się w nowej roli, rozwinąć własną osobowość i poznać siebie. Działania tego typu wpływają również 
na podniesienie jakości pracy szkoły, przyczyniają się do jej promowania w środowisku lokalnym. Są również 
odpowiedzią na potrzeby tego środowiska.

mgr Agnieszka Prędota - Gad

PCK w szkole 
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Wierni tradycji, pragniemy poznać 
nowych Księży.

Jakie nadzieje towarzyszą Księdzu 
u progu posługi duszpasterskiej w naszej 
szkole, parafii?

ks. Dariusz Węgrzyn: - Nadzieja wiąże się 
zawsze z pewną postawą, która jej towarzyszy 
tj.  jak mam nadzieje to jestem zaangażowany 
w jakieś działanie bo spodziewam się 
zamierzonych efektów. 

Chciałbym wzbudzać w sercach ludzi, 
których spotykam szczere pragnienie 
poszukiwania Boga i życia z Nim. I wierzę, że 

dystans do siebie, akceptujących siebie, takimi Bóg jest wstanie otwierać ludzkie serca na 
jakimi są. Martwią mnie ludzie młodzi, którzy Prawdę i Dobro, którym On sam Jest.
szukają akceptacji i dowartościowania na ks. Adrian Buczkowski: - Każdy ksiądz ma 
portalach społecznościowych. Są i tacy, którym być świadkiem Chrystusa. Chciałbym być nim i ja. 
brak odwagi i rezygnują z siebie, swojego zdania, Na drodze swojego życia dostrzegłem , że logika 
ideałów w imię pewnej solidarności. Boję się jest jednym z  przymiotów Boga. Pan Bóg wbrew 
o młodego człowieka, który ucieka w kłamstwo obiegowej opinii działa bardzo racjonalnie. 
a zaczyna od okłamywania samego siebie.Chciałbym umieć przekonać młodego człowieka, 

ks. A.B.: - Posłużę się porównaniem. Jesteście że Pan Bóg, Jezus Chrystus nie jest wrogiem 
dla mnie (tak Was postrzegam) jak uśpiony tytan. człowieka, choć stawia wymagania, ale Kimś 
Są w Was niesamowite możliwości, zapał, komu na nim zależy. Dowodów na to mamy 
twórczość, odwaga, heroizm. niezliczoną ilość.

Przed nami najpiękniejsze, najbardziej Jakie są Księdza priorytety w pracy 
magiczne święta w roku. Jak powinniśmy się duszpasterskiej:
przygotować, aby przeżyć je właściwie?ks. D.W.: - Gdy mowa o priorytetach, nie 

ks. D.W.: - To co mnie urzeka to atmosfera można zapominać że w pracy duszpasterskiej 
pokoju, który jest darem tego czasu, darem chodzi o pewne prowadzenie człowieka, bycie dla 
Chrystusa, który przychodzi na świat. Wieczór niego przewodnikiem po drodze wiary - pasterzem 
wigilijny w blasku pierwszej gwizdy i dźwięku ludzkiej duszy, czasami zagubionej. Wiec priorytet 
kolęd gromadzi rodzinę  przy jednym stole. Każdy to relacja z Panem Bogiem, droga wiary, którą 
czuje się potrzebny zauważony kochany. Im więcej trzeba podążać, aby móc innych nią prowadzić. 
będzie w tym czasie pokoju i miłości w naszych ks. A.B.: - Przede wszystkim udzielanie 
sercach, tym silniejsze będzie doświadczenie sakramentów. To istota mojego powołania. 
obecności Boga między nami. Pocieszyć może każdy człowiek mający 

ks. A.B.: - Tajemnica Świąt Bożego Narodzenia wrażliwość, ale nie każdy może rozgrzeszyć tzn. 
tkwi w Miłości Boga do człowieka. Bóg w geście uwolnić od grzechów. Otrzymałem taki dar, więc 
wyciągniętej dłoni do zgody, zwraca się ku chce nim służyć.
człowiekowi. Poruszające jest to, że dłoń do zgody Jak Ksiądz postrzega młodzież?
wyciąga Ten, który doświadczył krzywdy ks. D.W.: - Cenię w młodych ludziach ich 
i niesprawiedliwości. determinację w dążeniu do celu, pogodę ducha, 

i chęć poszukiwania odpowiedzi w trudnych 
Dziękujemy, życzymy błogosławieństwa kwestiach. Obawiam się czasami o młodych 

w pracy duszpasterskiejludzi,którzy bezkrytycznie podchodzą do 
uczennice kl. IIA Olga Kozieł, Anna otaczającej ich rzeczywistości.  Jestem pod 

Jarząbekwrażeniem i z nadzieją patrzę na ludzi młodych, 
którzy bezinteresownie poświęcają czas dla 
szeroko pojętego dobra wspólnego (wolontariat). 
Cieszę się gdy widzę ludzi młodych mających duży 

Wywiad z kapłanami
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Łopusznie (katechetami w ZSP Nr 5)

ks. Dariusz Węgrzyn ks. Adrian Buczkowski
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Salon Kreatywnych Szkół

 dniu 08.11.2012 r. w ZSP Nr 5 
w Łopusznie odbyła się lekcja Wotwarta z przedmiotu obsługa 

konsumenta. Zajęcia przebiegały w pracowni 
obsługi konsumenta, która znajduje się w inter-
nacie ZSP Nr 5 w Łopusznie.

Na lekcję przybyli zaproszeni goście: 
Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa 
Powiatowego p. Lidia Grzanka, Dyrektorzy 
i Wicedyrektorzy gimnazjów z Radoszyc, 
Dobrzeszowa, Łopuszna, Gnieździsk oraz 
Dyrektor Zespołu Szkół z Bodzentyna.

,,Ogólne zasady serwowania dań”- taki był temat lekcji, którą poprowadziła mgr Grażyna Bekier, 
nauczyciel przedmiotów zawodowych w klasie II technikum hotelarskiego.

Lekcja interaktywna z zasobów portalu ,,Scholaris” pozwoliła uczniom w przystępny sposób przyswoić 
wiedzę na temat metod i technik serwowania dań w serwisie niemieckim, francuskim i angielskim. Znakomite 
wyposażenie pracowni, zakupione ze środków unijnych, ułatwiło przeprowadzenie ćwiczeń utrwalających 
zdobyte wiadomości.

Młodzież biorąca udział w lekcji chętnie wykonywała zadania praktyczne. Całość dopełnił pokaz umieję-
tności barmańskich uczennic z klasy IV technikum hotelarskiego. Serwowane potrawy przygotowały uczen-
nice klasy III technikum technologii żywności.                                                            mgr Grażyna Bekier

Lekcja otwarta

nia 27 listopada w ZSP Nr 5 w Łopusznie 
odbyła się konferencja w ramach DSalonu Kreatywnych Szkół i Placówek. 

W zebraniu uczestniczyli: Świętokrzyski Kurator 
Oświaty – Pani Małgorzata Muzoł, Naczelnik 
Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu 
Starostwa Powiatowego – Pani Lidia Grzanka, 
partnerzy Salonu – przedstawiciele Świętokrzy-
skiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
członkowie Salonu – dyrektorzy trzynastu pla-
cówek oświatowych województwa świętokrzy-
skiego oraz nominowani do Salonu, a wśród nich – 
Dyrektor ZSP Nr 5 w Łopusznie Pani Irena 
Marcisz.

ZSP Nr 5 w Łopusznie w wyniku ewaluacji 
problemowej - przeprowadzonej w styczniu 2012 r. 
w Technikum Nr 8 i Zasadniczej Szkole Zawodowej w obszarze Efekty, wymaganie: Respektowane są normy 
społeczne - dwukrotnie zdobył bardzo wysoki poziom spełnienia wymagań (A).

Program konferencji obejmował m. in. wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości, podsumowanie 
pracy SKSiP za okres luty – październik 2012 r., wystąpienie przedstawiciela ŚCDN w Kielcach pt. „Nowe 
narzędzia informatyczne w pracy szkół, placówek” oraz punkt „Dzielenie się dobrymi praktykami” realiz-
owany przez nauczycieli naszej szkoły. Uczestnicy zebrania obejrzeli film promocyjny ZSP Nr 5 w Łopusznie. 
Pani Danuta Rozpara przedstawiła przykładowy scenariusz zajęć dla wychowawców klas „Jacy jesteśmy 
naprawdę”. Pan Zbigniew Kukla zaprezentował metody pracy wychowawczej nauczycieli w ZSP Nr 5 
w Łopusznie.

Świętokrzyski Kurator Oświaty Pani Małgorzata Muzoł oficjalnie zaprosiła Dyrektor Szkoły Panią 
Irenę Marcisz do uczestniczenia w pracach Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek.

mgr Dorota Pruska
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Finał ,, II Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego”

W dniu 19 października 2012 r. na Plitechnice 
Świętokrzyskiej w Kielcach odbył się etap powiatowy 
,,II Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu 
Maturalnego” organizowanego przez Samorządowy 
Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia 
nauczycieli oraz Plitechnikę Świętokrzyską we 
współpracy ze  Starostwami Powiatowymi 
województwa świętokrzyskiego i Urzędem Miasta 
Kielce. 

Celem konkursu było podjęcie wspólnej, 
długoterminowej pracy ukierunkowanej na efektywne 
przygotowanie młodzieży do matury z matematyki  
oraz do podjęcia studiów technicznych. ZSP Nr 5 
w Łopusznie reprezentowało dziesięciu uczniów. Do 

następnego etapu (wojewódzkiego) zakwalifikowały się uczennice klasy II A Liceum Ogólnokształcącego 
Kinga Jedlińska i Joanna Łapot.

W eliminacjach finałowych, które odbyły się 27 października 2012 r. zmagało się 85-ciu uczestników 
z województwa świętokrzyskiego. Uczennica Kinga Jedlińska otrzymała wyróżnienie.

31 października 2012 r. w Starostwie Powiatowym uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
kieleckiego, wraz z opiekunami odebrali podziękowania oraz nagrody. Naszą szkołę reprezentowały 
uczennice Kinga Jedlińska i Joanna Łapot wraz z opiekunem Anną Szymkiewicz.

Maratończycy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki z rąk starosty kieleckiego – Zdzisława 
Wrzałki i wicestarosty Zenona Janusa.

Serdecznie gratulujemy naszym uczennicom i życzymy dalszych sukcesów.
mgr Anna Szymkiewicz

14 listopada 2012r. w Chmielnickim Centrum Kultury 
odbyła się XIII edycja konkursu „Plastykalia” i przegląd 
muzyczny „Muzykalia”. „Barwy jesieni” - tak brzmiał 
temat tegorocznego konkursu plastyczno – fotograficznego, 
na który nadesłano 100 prac plastycznych i 63 prace 
fotograficzne.

W przeglądzie muzycznym uczestniczyło 17 solistów 
oraz 4 zespoły ze szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych powiatu kieleckiego.

Uczniowie ZSP Nr 5 w Łopusznie reprezentowali szkołę 
w konkursie plastycznym, fotograficznym, jak również 
w przeglądzie muzycznym.

I miejsce w kategorii fotografia zajęła uczennica kl. IIG 
– Edyta Piwowarczyk, natomiast wyróżnienia otrzymali: 
Magda Kowalska (kl. IA), Jakub Marcisz (kl. IC) i Piotr 
Palacz (kl. IIG). W konkursie plastycznym wyróżnione 
zostały prace Katarzyny Marcisz (kl. IIK) i Mileny Rowińskiej (kl. IIK).

W przeglądzie muzycznym naszą szkołę reprezentowała uczennica o pięknej barwie głosu - Martyna 
Będkowska, która zaśpiewała piosenki pt.„Zamigotał świat” z repertuaru Varius Manx i „Rzeka marzeń” 
zespołu Bajm.

Nagrody w postaci książek wręczył Wicestarosta – Pan Zenon Janus, który pogratulował zwycięzcom 
i zachęcił do rozwijania własnych talentów, stawiając za wzór Klaudię Błaszczyk, która wraz z drużyną 
Andrzeja Piasecznego zajęła I miejsce w telewizyjnym show „Bitwa na głosy”.

mgr Justya Ciszek

Plastykalia, muzykalia - wyróżnienia i nagrody



GALA WRĘCZENIA ODZNACZEŃ MEN

„Zwyciężają ci, co mają najwięcej 
odwagi żądać od siebie”.

Z okazji Dnia Komisji Edukacji 
Narodowej 15 października 2012r. 
w C e n t r u m  S z k o l e n i o w o  -  
K o n f e r e n c y j n y m  „ M a r k i z ”  
w Łopusznie odbyło się uroczyste 
spotkanie przedstawicieli władz 
powiatowych oraz kuratoryjnych 
z p r a c o w n i k a m i  p l a c ó w e k  
oświatowych.

Na tegorocznej gali wręczenia 
odznaczeń MEN, nagród oraz 
w y r ó ż n i e ń  S t a r o s t y  P o w i a t u  
Kieleckiego obecni byli dostojni 
goście: Starosta Kielecki - Pan 
Zdzisław Wrzałka, Wicestarosta - Pan Zenon Janus, Członek Zarządu Powiatu - Pan Jacek Barański, Sekretarz 
Powiatu Kieleckiego – Pani Barbara Piwnik, Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Józef Szczepańczyk, 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – Pani Renata Janik, Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego – 
Pani Lidia Grzanka, Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pani Małgorzata Muzoł, Przewodniczący NSZZ 
"Solidarność" Pracowników Oświaty Gmin Łopuszno i Słupia - Pan Marek Zimny oraz szacowne grono 
pracowników.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie reprezentowali: Pani Irena Marcisz, Pani Teresa Pasowska, 
Pani Agnieszka Prędota – Gad, Pani Barbara Nalepa, Pani Krystyna Kubicka, Pani Justyna Lizurej, Pani Zuzanna 
Stelmaszczyk.                                                                                                             mgr Agnieszka Prędota-Gad

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
11 października 2012 roku w ZSP w Łopusznie świętowaliśmy 

Dzień Edukacji Narodowej.
Dyrektor Irena Marcisz uroczyście powitała przybyłych 

gości, nauczycieli oraz uczniów. Dyrektor Szkoły wręczyła 
nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników.

Uczniowie klasy IIIB pokazali się w folklorystycznej sztuce 
S. Wyspiańskiego zabawiając zgromadzonych tańcem oraz 
śpiewem. 

B a r w y  c a ł e m u  p r z e d s t a w i e n i u  n a d a w a l i  
doskonali konferansjerzy: Monika Grzegorczyk oraz Norbert 
Wójtowicz. W poetyckim słowie mówionym wystąpiła Dominika 
Królikowska nadając sztuce nieco refleksyjnego charakteru. 
Ilustrację muzyczną perfekcyjnie wykonał zespół w składzie: 
Patryk Świeboda, Piotr Łosiewicz oraz Karol Gawęda. 
Następnie na ręce Pani Dyrektor przedstawiciel SU-Kamil 

Domagała złożył  kwiaty oraz podziękowania.

WRĘCZENIE STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW
„Wiedza nie jest wcale dziedzictwem, które się otrzymuje, to całkiem nowy nabytek, po 

który sięgać trzeba…” – ta myśl Bernarda Fonteelle przyświecała tegorocznej uroczystości 
wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadgimnazjalnych z Kielc 
i powiatu kieleckiego, która odbyła się 19 listopada 2012r. w XI Liceum Ogólnokształcącym 
im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach.

ZSP nr 5 w Łopusznie reprezentowali: uczennica kl. IIIB LO Izabela Ciszek oraz Wioleta 
Zielińska, uczennica klasy IVG Technikum Hotelarstwa. 

W uroczystym wręczeniu stypendiów Prezesa Rady Ministrów 2012 uczestniczyli: 
wojewoda świętokrzyski – p. Bożentyna Pałka-Koruba,  Świętokrzyski Kurator Oświaty – 
p. Małgorzata Muzoł, wicestarosta kielecki – p. Zenon Janus, dyrektor Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu UM - p. Mieczysław Tomala oraz dyrektorzy szkół 
i nauczyciele. Uczniowie odebrali granty z rąk wojewody świętokrzyskiego – p. Bożentyny 
Pałki–Koruby. 

mgr Halina Czeszek

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

Wyniki egzaminów maturalnych ZSP Nr 5

Zestawienie wyników egzaminu maturalnego w 
ZSP Nr 5 w 2012, po uwzględnieniu sesji 

poprawkowej.
Zdawalność w LO: 95 %. 

Zdawalność wg przedmiotów obowiązkowych
mgr Cezariusz Najmrodzki

Zdawalność w Technikum Nr 8, 85 %.
Zdawalność wg przedmiotów obowiązkowych.

Wybór uczelni i kierunku studiów przez naszych absolwentów w pełni adekwatny jest do potrzeb 
rynku pracy.

Młodzież w większości kontynuuje dalszą edukację na kierunkach technicznych - szczególnie 
poszukiwanych na rynku pracy. Tym samym świadomie i odpowiedzialnie decyduje o swojej 
zawodowej przyszłości.
wychowawcy klas maturalnych w roku szk. 2011/2012

Od wielu lat szkoła śledzi losy absolwentów. 
Poniższa tabela przedstawia uczelnie i kierunki wybrane przez uczniów 

w roku 2011/2012. 



 października 2012r. uczniowie ZSP Nr 5 w Łopusznie po raz kolejny zaznaczyli swój udział 

w Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego w Biegach Przełajowych, 4które odbyły się w Bodzentynie. 
Bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły, którzy w punktacji  generalnej  zajęli II 

miejsce, zdobywając puchary i dyplomy, a indywidualnie medale i dyplomy. W punktacji łącznej Bodzentyn 
wyprzedził ZSP Nr 5 w Łopusznie. Trzecie miejsce przypadło dla Chęcin. Również w punktacji łącznej 
dziewcząt oraz w punktacji łącznej chłopców nasza szkoła stanęła na II miejscu podium.

Indywidualnie w biegu na dystansie 1300m dziewcząt bardzo dobrze spisały się nasze uczennice. III 
miejsce zajęła Olga Kozieł, V – Anna Paczkowska a X - Justyna Kozak. W biegu na 2000 m  rywalizowali 
chłopcy. Na czwartej pozycji bieg ukończył Rafał Usnarski , a piaty dobiegł do mety Paweł Stachurski. Na 
dalszych pozycjach uplasowali się jeszcze: Honorat Bednarczyk i Tomasz Wilk.

POKOLENIA10

Biegi na przełaj

urniej odbył się 16 października 2012 r. na stadionie klubu Łysica Akamit w Bodzentynie. 
W zawodach wzięły udział drużyny: ZS Nr 1 w Bodzentynie, ZSP Nr 5 w Łopusznie, ZS Nr 2 Tw Chęcinach oraz jedna szkoła gimnazjalna z Bodzentyna, która wystąpiła poza konkursem. 

Pierwszy mecz nasza szkoła zagrała z Bodzentynem, a spotkanie zakończyło się wynikiem 2 : 0 dla naszej 
drużyny. Drugi mecz nasze uczennice potraktowały dość luźno i mecz zakończył się wynikiem 1 : 0 dla 
najmłodszych rywalek z gimnazjum. Ale w ostatnim spotkaniu walka była dość wyrównana i w 8 minucie 
meczu Anna Ślusarczyk strzeliła kontaktowego gola, który zadecydowało jego wyniku (1 : 0).

Mimo jednej porażki nasze uczennice zdobyły mistrzostwo w składzie: Martyna Macikowska – bramkarz, 
napastnicy – Magda Kowalska, Anna Ślusarczyk, pomocnicy: Magda Frączek, Izabella Ciszek, Katarzyna 
Janus, Jakubowska Jovita. Na obronie bardzo dobrze spisały się: Magda Będkowska, Sylwia Wawrzoła, 
Paulina Jachimczyk i Justyna Kozak.

W meczu zagrały również zawodniczki rezerwowe: Monika i Dominka Smolarczyk, Karolina Chruściak 
oraz Aleksandra Sobczyk. II miejsce zajęły uczennice ZS Nr 2 w Chęcinach, a trzecie przypadło dla ZS Nr 1 
w Bodzentynie.

Dekoracji zwycięzców dokonali: Marek Gos – poseł na Sejm RP, Marek Krak – Burmistrz miasta i Gminy 
Bodzentyn oraz Janusz Szczygielski – dyrektor ZS Nr 1 w Bodzentynie.

Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego Szkół Ponadgimnazjalnych 
w  Piłce Nożnej Dziewcząt

 Chmielniku, 29 listopada 2012 r.  rozegrano Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych powiatu 
kieleckiego w Piłce Ręcznej dziewcząt  i chłopców. W rozgrywkach udział wzięły cztery zespoły Wdziewcząt i sześć zespołów chłopców. Mistrzostwa rozegrano systemem „każdy z każdym”. 

Wśród dziewcząt zwyciężyły nasze reprezentantki, które pokonały kolejno w rozgrywkach ZS Nr 2 
w Chęcinach, ZS Nr 3 w Chmielniku oraz ZSP Nr 1 w Bodzentynie. Skład zwycięskiego zespołu przedstawia 
się następująco: bramkarka – Martyna Macikowska, Justyna Kozak, Izabella Ciszek, Magdalena 
Będkowska, Anna Dzwonek, Karolina Chruściak, Magda Kowalska, Sylwia Wawrzoła, Paulina 
Jachimczyk, Magdalena Frączek i Olga Kozieł.

Wśród chłopców I miejsce zajął ZSL w Zagnańsku, II miejsce przypadło dla ZS Nr 2 w Chęcinach, a trzecie 
zajęli uczniowie naszej szkoły. Reprezentacja chłopców ZSP Nr 5 w Łopusznie wystąpiła w składzie: 
bramkarz – Krystian Niebudek, Bartłomiej Gad, Mateusz Sobieraj, Michał Skrobisz, Dawid Frączek, 
Bartłomiej Hajduk, Kamil Lasak, Wojciech Domagała, Maciej Kowalski, Paweł Stachurski i Norbert 
Będkowski.

Zwycięzcy uhonorowani zostali pucharami, dyplomami oraz piłkami.
Opiekunami  uczniów na wszystkich awodach byli nauczyciele wychowania fizycznego: Agnieszka 

Prędota – Gad i Karol Soboń.
mgr Agnieszka Prędota-Gad

Dziewczęta ZSP Nr 5 po raz kolejny zdobyły Mistrzostwo w piłce 

ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...
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Dnia 27 września  2012 roku  uczniowie klasy II A LO w ramach nagrody za najwyższą frekwencję 
i najwyższe wyniki w nauce w roku szkolnym 2011/2012 uczestniczyli w bezpłatnej wycieczce do Warszawy. 
Opiekunami uczniów byli: wych. mgr Marzena Satalecka, mgr Jolanta Barwińska, mgr Aleksander 
Terlecki .W wycieczce gościnnie wzięli udział również rodzice tych uczniów, którzy swoją wzorową postawą, 
wynikami w nauce,  godnie sławili imię szkoły.

Centralnym punktem programu wycieczki było spotkanie z panem posłem Markiem Gosem i zwiedzanie 
sejmu. Z niezwykłym zaangażowaniem przewodniczył nam pan poseł podczas zwiedzania kolejnych 
budynków sejmu. Dzięki temu, mogliśmy poznać mniej znane ,,obywatelom” codzienne  miejsca pracy 
naszych posłów, których twarze znaliśmy dotąd z ekranów telewizyjnych.

Wspólny obiad w towarzystwie polityków smakował wszystkim wyjątkowo wyśmienicie. Atrakcją 
wycieczki  stał się spacer po Łazienkach Królewskich  oraz zwiedzanie Muzeum  Łowiectwa i Jeździectwa.

Pełni wrażeń powróciliśmy wieczorem do Łopuszna w przekonaniu, że ten dzień pozostanie nam długo 
w pamięci.

Wycieczka w nagrodę

W dniu 16 XI 2012 uczniowie technikum mechanicznego i informatycznego naszej szkoły wzięli udział 
w Salonie Pojazdów i Wyposażenia Motoryzacyjnego „Moto-Hobby” zorganizowanych w halach 
wystawowych Targów Kielce.

Młodzi mechanicy mogli obejrzeć nowości motoryzacyjne, natomiast uczniowie technikum 
informatycznego zapoznali się z rozwiązaniami elektronicznymi zastosowanymi w wystawianych autach.

Uwagę przykuły stoiska grupy DUB IT organizującej festiwal tuningu pod nazwą Wojna północ- 
południe, podczas którego fani „podrasowanych” aut z południa i północy Polski walczyli o wyróżnienia 
w kategoriach: The Best Old School, The Best New Wave, Airride Battle.

Dużym zainteresowaniem cieszył się także RC Drift Show czyli jazda zdalnie sterowanymi modelami 
samochodów w skali 1:10 w kontrolowanym poślizgu. Absolutnym hitem stał się jednak symulator 
dachowania VOLVO V-50, prezentowany przez Polski Związek Motorowy, dzieki któremu można było 
zaobserować zachowanie sie ciała ludzkiego i pojazdu podczas groźnego wypadku.

mgr Agnieszka Siwek

W dniach 26-28 października 2012 uczniowie ZSP Nr 5 
w Łopusznie wzięli udział w wycieczce do Poznania, 
zorganizowanej w ramach projektu ,,Lepszy start dla 
młodych hotelarzy!”. Chociaż wyjazd miał miejsce o godz. 
3.00 w nocy nikt nie narzekał, wszyscy byli pełni pozytywnej 
energii. Pierwszego dnia naszej wyprawy zwiedziliśmy trzy 
poznańskie uczelnie: AWF, Uniwersytet Ekonomiczny oraz 
Wyższą Szkołę Gastronomii i Hotelarstwa. Studenci 
z WSGiH przygotowali dla nas niezwykły pokaz 
garmażeryjno-barmański, podczas którego mieliśmy okazję 
spróbować przygotowanych specjałów.

Drugiego dnia uczestniczyliśmy w Międzynarodowych 
Targach Tour Salon, na których można było zobaczyć stoiska z różnych zakątków naszego kraju i świata 
zachęcające do odwiedzenia ciekawych miejsc. 

Ostatni dzień naszej wycieczki poświęcony był na bliższe poznanie stolicy Wielkopolski. Program 
zwiedzania obejmował: Stary Rynek, w tym Ratusz, Wagę miejską i Pałac Działyńskich, a także Ostrów 
Tumski w Poznaniu i Katedrę z grobami pierwszych władców Polski. Mieliśmy również okazję być nad 
Jeziorem Malta i zapoznać się z infrastrukturą Toru Regatowego Malta oraz unikatowym kompleksem 
sportowo-rekreacyjnym całorocznego Centrum Narciarstwa ,,Malta Ski”.

mgr Iwona Bujak

Salon Pojazdów i Wyposażenia Motoryzacyjnego

Wyjazd tematyczny - Poznań
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ABC – 

(foto od lewej: mgr Tomasz Lutek, mgr Magdalena Rowińska, 

mgr Beata Przepióra, mgr Karolina Krajewska, mgr Grzegorz Plech)

czyli co mówią o sobie...ANGLIŚCI 

Kiedy patrzę w lustro...
Tomasz Lutek: ... czasem się nie rozpoznaje:) 
Magdalena Rowińska: ... zastanawiam się, co przyniesie dzień. Staram się zorganizować sobie czas tak, 
żeby o niczym ważnym nie zapomnieć. 
Beata Przepióra: ..., rano, myślę o tym, co mnie dziś czeka i ile mam do zrobienia dzisiejszego dnia.
Grzegorz Plech: ... często zastanawiam się nad tym, co było, co jest i co może się wydarzyć.
Karolina Krajewska: ... zastanawiam się, kiedy minęły te wszystkie lata i co czeka mnie w ciągu 
kolejnych. 

Z natury jestem...
T.L.: ... sceptykiem.
M.R.: ... optymistką o pogodnym nastawieniu do życia i ludzi.
B.P.: ... niepoprawną optymistką, pozytywnie nastawioną do życia oraz ludzi.
G.P.: ... człowiekiem, który wciąż powinien się więcej starać.
K.K.: ... ostrożna w kontaktach z ludźmi, potrzebuję czasu by komuś zaufać.

Lubię...
T.L.:  ...słuchać muzyki, kiedy mam na to czas.
M.R.: ...mój ogród i pracę w nim, lubię też czytać powieści fantasy. To taka miła odmiana i odskocznia od 
szarej rzeczywistości. 
B.P.: ...kiedy po całym dniu pracy udaje mi się znaleźć chwilę tylko dla siebie. Mogę wtedy się 
zrelaksować przy dobrej książce lub muzyce.
G.P.: ...czytać i słuchać muzyki.
K.K.: ... pozytywnie nastawionych ludzi do życia

Robiąc niezapowiedzianą kartkówkę...
T.L.:... przypominam sobie, że ją zapowiadałem.
M.R.: ... mam ogromne wyrzuty sumienia:) 
B.P.: ... muszę mieć do tego „dobry” powód, który dostarczą mi uczniowie. Przyznam, że rzadko mi się to 
zdarza. Sama nie lubię niespodzianek, więc staram się oszczędzać uczniom niepotrzebnego stresu ( i bez 
tego mają dużo na głowie).
G.P.: ... zawsze ciekawi mnie to, jak dużo uczniowie zapamiętali z ostatniej lekcji.
K.K.: ... prawie nigdy nie robię niezapowiedzianych kartkówek. 

Nigdy się nie rozstaję z ...
T.L.:  ... telefonem i … telefonem!
M.R.: ... telefonem, choć są dni, kiedy mam ochotę zakopać go głęboko pod ziemią i przycisnąć 
ogromnym kamieniem:)
B.P.: ... telefonem, niestety. Zdarza się jednak, choć rzadko, że wyłączam go na cały weekend; przez 
chwilę mogę zapomnieć o całym świecie.
G.P.: ... ze świadomością, że jestem tylko człowiekiem. 
K.K.: ... pozytywnym nastawieniem do życia. 

ucz. kl. IIA Agnieszka Barańska, Iga Pasińska

Z czym kojarzą się Państwu pojęcia, sytuacje?



Lubię siebie za…
Stanisław Iwanek: …poczucie humoru.
Katarzyna Sarnat: …optymizm.
Renata Butenko: 1) … rzetelność i dokładność. Jeśli się czegoś podejmuję angażuje się na 100 % i musi 
to być perfekcyjnie wykonane. 

Najlepiej czuje się…
S.I.:  …we własnym domu.
K.S.: …z bliskimi.  
R.B.: … po prostu w domu.

Zaczynam dzień… a kończę…
S.I.:  …porannej kawy … późnym wieczorem.
K.S.: …uśmiechu … dobrą książką.
R.B.: …około 6 rano … zazwyczaj tuż przed północą. Zawsze mam wrażenie, że ten dzień znów był za 
krótki.

Do dziś pamiętam…
S.I.:  …mój pierwszy pocałunek.
K.S.: …mój pierwszy dzień w szkole.
R.B.: … pierwszy dzień w szkole jako uczeń i pierwszy dzień w szkole jako nauczyciel. Obydwa te 
wydarzenia były dla mnie bardzo stresujące. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie powinni pamiętać, że 
po każdej z tych stron bywa czasem trudno.

Nauczyciel powinien…
S.I.:  …być wyrozumiały dla swoich uczniów.
K.S.: …kochać to co robi, wymagać od siebie jak i od innych.
R.B.: …lubić to, co robi, zarażać uczniów swoją pasją i mieć duuużo cierpliwości.

Nie chcę, ale muszę…
S.I.: …oceniać młodzież.
K.S.: …pogodzić się z upływającym czasem.
R.B.: Nie chcę, ale muszę.... Kiedy słyszę to powiedzenie, pierwsze skojarzenie jakie mi się nasuwa to 
nasz były prezydent Lech Wałęsa.

ucz. kl. IIA Agata Bańbura, Magdalena Frączek POKOLENIA 13
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(foto od lewej: mgr Stanisław Iwanek, mgr Katarzyna Sarnat, 

mgr Renata Butenko)
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Vademecum „Językowca” 

wiat, który nas otacza ciągle się zmienia i stawia coraz wyższe wymagania. Teraz nie wystarczają już bardzo 

dobre oceny w szkole. Ludzie, którzy chcą coś osiągnąć, muszą pracować nad sobą, rozwijać się i ciągle się Śuczyć. Obecnie bardzo potrzebna staje się 

znajomość języków obcych. Jak uczyć się efektywnie? 

Oto kilka sprawdzonych rad: 

* Zachowaj systematyczność w nauce języka - 

powtarzanie i jeszcze raz powtarzanie!

* Używaj wyobraźni aby konstruować jak 

najwięcej skojarzeń dotyczących słówek, 

których się uczysz.

* Wypisuj różne słówka na żółtych karteczkach a 

następnie przyklejaj wszędzie gdzie jest to 

możliwe, na meblach, ścianach itp... Napisz 

nazwy przedmiotów codziennego użytku na 

karteczkach a następnie poprzyklejaj je na 

wszystkie przedmioty.

* Staraj się uczyć słówek razem z przykładowymi zdaniami, w których znajdują zastosowanie, tak aby poznać 

kontekst ich stosowania i łatwiej je skojarzyć.

* Wypisuj sobie synonimy słówek i wyrażeń w języku obcym. Jednemu słówku może odpowiadać kilka innych. Im 

więcej synonimów tym lepiej. 

* Ułóż listę słówek i poproś kogoś aby regularnie Cię z niej przepytywał.

* Wydrukuj teksty ulubionych angielskich piosenek i tłumacz je. Możesz też spróbować nauczyć się ich na 

pamięć. 

* Oglądaj filmy w języku obcym. Bez napisów

* Regularnie odwiedzaj portale zagranicznych gazet. Znajdziesz tam wiele artykułów na interesujące Cię 

tematy. Pamiętaj, nie czytaj obojętnie czegokolwiek! Szybciej się zniechęcisz niż czegokolwiek nauczysz. 

Poświęć się lekturze, tym czym się interesujesz.

* Poświęcaj każdą wolną chwilę na naukę języka. Przygotuj sobie karteczki ze słówkami i ucz się ich w autobusie 

lub podczas przerw w szkole. Wgraj do swojej komórki teksty lub piosenki w języku angielskim i słuchaj ich 

często.

* No i najważniejsze - pozytywne myślenie i wiara w to, że szybko możesz opanować język, którego się uczysz!

mgr Magdalena Rowińska

W nagrodę... Roczny kurs języka angielskiego
onkurs językowy „Kurs na angielski” został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe 
w Kielcach i Szkołę Języków Obcych „empik school”. Celem konkursu było propagowanie nauki Kjęzyków obcych. Skierowany był on do mieszkających w powiecie kieleckim  uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W I etapie  - chętni musieli napisać pracę – „Jak 
w praktyce wykorzystuję lub wykorzystam znajomość języka angielskiego ?” (po polsku lub angielsku). 
Spośród wszystkich nadesłanych prac jury wybrało 16 najlepszych, które przeszły do II etapu.

Spośród uczniów naszej szkoły, którzy wzięli udział w I etapie, do finału zakwalifikowała się
uczennica klasy II A- Agnieszka Del.
Finał odbył  się  12 września  w Zespole Szkół nr 3 w Chmielniku i  polegał na napisaniu pracy  na temat 

„Przyszłość powiatu kieleckiego” ( język angielski/polski) oraz rozmowie  z lektorem  języka angielskiego, 
której celem było  ustalenie  znajomości języka angielskiego.

Miło nam poinformować, iż nasza reprezentantka zdobyła I miejsce, wygrywając tym samym bezpłatny, 
roczny kurs języka angielskiego, który oficjalnie wręczy laureatce Starosta Kielecki - Zdzisław Wrzałka.

mgr Beata Przepióra
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aukę j. angielskiego zaczęłam wcześnie, bo już w klasie 3 szkoły 

podstawowej. Były to zajęcia nieobowiązkowe - dla osób chętnych. 

Następnie przez kolejne lata wzbogacałam swoją wiedzę na temat tego N
języka. Brałam udział w licznych konkursach, które pozwalały mi wykorzystać 

nabytą przeze mnie wiedzę i sprawdzić ją zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak 

i ogólnopolskim. W murach naszego liceum miałam przyjemność uczyć się u Pani 

Justyny Gołuch. To właśnie pod okiem Pani Justyny odniosłam najważniejszy jak 

dotąd dla mnie sukces, zdobywając III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Poezji 

Angielskiej. Niedługo przed nami maturzystami największy test naszej wiedzy 

a w tym m.in..  z j. angielskiego.  Na liście przedmiotów, które będę zdawała 

w zakresie rozszerzonym znajduję się j. angielski. Mimo tego, że na chwilę obecną 

swoją przyszłość wiążę z innymi przedmiotami  to j. angielski  jest moim ,,kołem 

ratunkowym”. Jest on dla mnie językiem wszechobecnym, który łączy ludzi oraz 

jest przepustką na świat. Nauka o nim nie pójdzie na zmarnowanie a może jedynie 

dać nam wiele perspektyw na przyszłość.

ucz. kl. IIIA Dominika Królikowska

Moja przygoda z j. angielskim, czyli How It All Began…

edną z moich pasji jest język angielski. Moja przygoda z tym właśnie 

językiem zaczęła się dość absurdalnie. Jeszcze jako uczennica szkoły 

podstawowej, słabo sobie z nim radziłam. Mama postanowiła mnie J
wysłać na kilka dodatkowych lekcji. Od tej właśnie pory stał on się moją pasją 

i jestem nim ogromnie zafascynowana. Największą chyba przyjemność 

sprawia mi prowadzenie konwersacji po angielsku. Jest to bardzo przyjemne 

uczucie kiedy łatwo możemy się nim porozumieć w każdym zakątku Świata.

ucz. kl. IIIB Izabela Ciszek 

oja przygoda z językiem 
angielskim rozpoczęła się, 
gdy jeszcze nie chodziłem M

do szkoły. Pewnego dnia dostałem książkę z bajką w języku angielskim. Język , 
w jakim była ona napisana mnie zaciekawił. Pytałem się rodziców gdzie 
mieszkają ludzie posługujący się tym językiem. Dowiedziałem się od nich, że 
jest to bardzo popularny i przydatny język. Po obejrzeniu filmu o Nowym 
Jorku i jego atrakcjach zapragnąłem tak posługiwać się językiem angielskim, 
aby móc swobodnie rozmawiać z nowojorczykami. Uczyłem się go sumiennie 
przez całą szkołę podstawową, a w gimnazjum znałem go już na tyle dobrze by 
brać udział w konkursach. Jestem już w liceum, a moje zainteresowanie 

językiem angielskim nie zmalało, 
ponieważ jest on ciekawy i przydatny 
w dzisiejszych czasach.

ucz. kl. IA Adrian Głowala

azywam się Emilia Kotwica. Jestem uczennicą klasy II liceum o profilu 
ogólnym.Interesuję się językiem angielskim i wiąże z nim swoją 
przyszłość. Planuje studiować filologię angielską. Języka angielskiego N

uczę się od szkoły podstawowej ale dopiero w gimnazjum zaczęłam się nim 
szczególnie interesować.Staram się swoją wiedzę rozwijać ucząc się 
samodzielnie w domu. Korzystam z różnych źródeł: czasopism pisanych w języku 
angielskim,filmów anglojęzycznych.                       ucz. kl. IIA Emilia Kotwica



Izabela Ciszek: Od jak dawna interesujesz się muzyką ?
Patryk Świeboda: Właściwie od zawsze. Już jako mały chłopiec mam zdjęcie z gitarą.
I.C.: W jaki sposób rozpoczęła się ta cała przygoda ?
P..Ś.: Kiedy miałem 4 lata często podpatrywałem swojego tatę grającego na gitarze. Bardzo mi się to 
podobało i już wtedy postanowiłem sobie, że też chciałbym grać.
I.C.: Jaki jest twój ulubiony rodzaj muzyki ?
P.Ś.: Najczęściej słucham rock'a.
I.C.: Masz ulubionego piosenkarza/piosenkarkę ?
P.Ś.: Właściwie jest to zespół - Lady Pank.
I.C.: Za co ich lubisz ?
P.Ś.: Za ich teksty i za to, w jaki sposób przekazują je odbiorcy.
I.C.: Byłeś kiedyś na ich koncercie ?
P.Ś.: Tak byłem na Kadzielni w Kielcach. Bardzo mi się podobało.
I.C. : Śpiewasz czasami ?
P.Ś.: Powiedzmy, że próbuję.
I.C.: Należysz do jakiegoś zespołu ?
P.Ś.: Mam swój zespół o nazwie AferA, powstał on w grudniu 2010 r. 
Gram w nim oczywiście na gitarze.
I.C.: Jak wyglądają wasze próby ?
P.Ś.:Spotykamy się raz w tygodniu. Próba trwa około 6 godzin. 
Jest to dla mnie czas naprawdę ciężkiej pracy.
I.C.: Czy jeżeli masz chwilę wolnego czasu to również poświęcasz ją muzyce ?
P.Ś.: Tak, często siadam z gitarą w pokoju i próbuję coś tworzyć.
I.C.: Jak myślisz, czy twoja przyszłość będzie związana
 z muzyką czy z kierunkiem, w którym się kształcisz ?
P.Ś.: Raczej z muzyką, będę starał się tworzyć własne piosenki.
I.C.: Co czujesz kiedy grasz ?
P.Ś.: Sprawia mi to ogromną przyjemność. Czuję, że przenoszę się wtedy w inny świat, mój świat...

Dziękuję za rozmowę. ucz. kl. IIIB Izabela Ciszek
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Wywiad z Patrykiem Świebodą - liderem szkolnego zespołu 

uzyka w moim życiu jest od zawsze. Swój prywatny czas poza pracą razem z całą swoją rodziną 
poświęcam muzyce.( mamy własny zespół ) W szkole pragnę stworzyć grupę muzyczno - wokalną, Maby uświetniała różne uroczystości szkolne. Jest bowiem wśród nas utalentowana wokalnie 

młodzież. Poprzez udział w zajęciach koła muzycznego chcę aby młodzież mogła odkrywać siebie i swoje 
pasje. Być może kiedyś po przełamaniu tremy i dzięki pracy zaistnieją na dużej scenie w świecie muzycznym. 
Już dziś życzę im tego.

mgr Agata Świeboda

Koło muzyczno-wokalne w naszej szkole
refleksje opiekuna zespołu pani mgr Agaty Świebody
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NASZE POMYSŁY I INICJATYWY (też z przymrużeniem oka)

Co dałbyś nauczycielowi pod choinkę!

º bilet miesięczny na Wyspy Kanaryjskie. 

Czas wolny byłby dobry dla nauczycieli jak 
º i dla uczniów
º spokój º duży kosz słodyczy na osłodę życia. 
º zegar z kukułką Odrobina rozkoszy przyda się po ciężkim 
º stary dziennik, żeby nie musiał się tyle dniu pracy
denerwować º książki, żeby poszerzać swoją wiedzę
º bombkę z napisem: „Szczęśliwego º służbowe rowery
Nowego Roku 2013” º dobry film, dobry na relaks
º wycieczkę do ciepłych krajów, oczywiście º kwiaty dla każdej nauczycielki
w czasie ferii, aby mogli miło przetrwać º walizkę pieniędzy
zimę º samolot
º kilkudniowy urlop º tablet (i-Pad)
º nowy pokój nauczycielski º samochód
º długopis, który zapisuje tylko dobre oceny º pióro, aby nie musieli pożyczać od 
º napój ze środkami usypiającymi podawane uczniów
na lekcjach, byśmy mogli odpocząć od º zegarek z podsłuchem
nauki

 czekoladki

Pałac - szkoła - miejsce - ludzie;
wzajemna przestrzeń, którą wypełniać możemy barwnym kolorem, tęczą pomysłów.

Jego wyrazistość kształtuje zmienność kalendarzowych miesięcy i dni.
Grudzień - nie zaskakuje śniegiem, ale tajemnicą i magią. 

Niczym zaczarowana różdżka pojawia się i spełnia nasze życzenia.
Wymyślamy więc rzeczy rodem z baśniowych ksiąg. Lista naszych pomysłów jest długa!!!

* radiowęzeł * ławki na każdym korytarzu

* raz dziennie losowany numer, który nie będzie * pudełko na anonimowe prośby, skargi

pytany („Szczęśliwy numerek”) * oceny od 3 do 6

* seanse filmowe w szkole * psycholog, lekarz szkolny

* Wi-Fi dostępne w całej szkole dla każdego * zajęcia fitness, taneczne po lekcjach

* nowe długopisy dla każdego * szkolne laboratorium

* więcej sof na korytarzu * więcej wycieczek

* kupno kanapek za 1 zł * automat ze słodyczami

* wycieczki na mecze np. Vive * jacuzzi

* automat z kanapkami, kawą, gorącą czekoladą, * pokój zwierzeń

herbata * apteka

* dłuższe przerwy * laptopy zamiast zeszytów

* wygodne fotele przy stolikach zamiast twardych * sala kinowa

krzeseł * darmowy popcorn

* tydzień kuchni np. włoskiej, japońskiej na stołówce * ściana ze zdjęciami absolwentów, wybitnych 

* kursy samoobrony uczniów

* dyskoteki * szkolna myjnia dla samochodów

* tradycyjne przebieranki na dzień wiosny * szkolny sklepik podobny do supermarketu, np. 

(nauczyciele i uczniowie) „biedronka”
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i osobowością do mnie.
* Postaram się osiągać lepsze wyniki w nauce.
* Zdać prawo jazdy i być dobrym kierowcą.
* Wkroczyć w dorosłe życie z pozytywnym 
nastawieniem.
* Wyjechać gdzieś.
* Będę oszczędzać pieniądze.
* Będę żył zdrowo.
* Każdego dnia będę biegał, aby utrzymać 
dobrą formę.
* Zacznę chodzić na siłownie.
* Rozpocznę naukę z j. niemieckiego.
* Zdam maturę.

* Iść przez życie tak, abym mogła powiedzieć, że * Dostanę się na wymarzone studia.
niczego nie żałuje i wybrać drogę własnych * Schudnę parę kilo przed studniówką.
zainteresowań. * Przeczytam więcej książek niż w ubiegłym 
* Byś lepszym, postawić sobie nowe cele i dążyć roku.
do ich realizacji. * Przestanę kraść waciki ze sklepiku
* Nie jeść słodyczy. * Zdać.
* Znaleźć sympatię, która będzie odpowiadała * Przestać przeklinać.
moim oczekiwaniom, podobną charakterem * Będę się więcej uczył.

UCZNIOWIE

NASZE NOWOROCZNE POSTANOWIENIA

NAUCZYCIELE
mgr Irena Marcisz
- W nowym roku postanawiam dać więcej 
„władzy” uczniom tej szkoły, spełnię ich 
marzenia.

mgr Teresa Pasowska
- Od nowego roku postaram się rozszerzać 
i doskonalić działania na rzecz uczniów naszej 
szkoły.

dr Piotr Starzyk 
- Od nowego roku chciałbym więcej czasu 
spędzać razem z rodziną.

mgr Stanisław Iwanek mgr Agnieszka Prędota-Gad
- W nowym roku chciałbym mieć więcej - Chciałabym mniej się denerwować, więcej 
cierpliwości. uśmiechać i bardziej zadbać o zdrowie.

mgr Zbigniew Kukla mgr Justyna Ciszek
- W nowym roku chciałbym poświęcać więcej - W nowym roku chciałabym być szczęśliwą, 
czasu dla dzieci. pielęgnować relacje z ludźmi, realizować swoje 

pasje, doceniać bliskich za starania.
mgr Agnieszka Sitek ucz. kl. IIA Agnieszka Del
- Chciałabym więcej czasu spędzać z rodziną 
i dziećmi.
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