
Już? Tak prędko? Co to było? Coś strwonione? Pierzchło skrycie?
Czy się młodość swą przeżyło? Ach, więc to już było... życie?

Leopold Staff „Młodość”
Maturzyści rocznik 2013



Grono Pedagogiczne, personel szkoły -
 rok szkolny 2013/2014

Turniej „1 z 10 historyków” w ramch spotkania 
Salon Kreatywnych Szkół i Placówek

Łopuszno 2013



 roku 2010 przy 
Kuratorium Oświaty 
w Kielcach powołano W

Salon Kreatywnych Szkół  
i Placówek .  Has ła ,  jak ie  
przyświecają podejmowaniu 
zadań w ramach działalności 
Salonu, to: „Otwarcie drzwi”, 
a więc dostęp do informacji, 
selekcja informacji i swoboda 
wyboru; sprawdzenie, jak to robią 
inni (obserwacja, rozmowa, 
analiza), wdrażanie wzorców 
(przenoszenie dobrych praktyk na 
własny grunt) oraz ciągłe 
podnoszenie jakości pracy szkoły.

Salon Szkół i Placówek tworzą 
dyrektorzy szkół i placówek 
województwa świętokrzyskiego, 
w których przeprowadzono 
ewaluację zewnętrzną, pod warunkiem, że w wyniku ewaluacji problemowej w ramach jednego badanego 
obszaru uzyskano co najmniej dwukrotnie bardzo wysoki (A) poziom spełnienia wymagań określonych 
rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. 

Dyrektorzy zrzeszeni w Salonie odbywają spotkania, przedkładają propozycje ciekawych inicjatyw 
wdrażanych w danej szkole/ placówce, 
które godne są upowszechnienia.

Prowadzą dialog dotyczący poprawy 
jakości pracy szkół/ placówek, obserwują 
drogi wiodące do sukcesu, podpatrują 
rozwiązania, które nie są nakazem, lecz 
inspiracją do kreowania własnych 
pomysłów na szkołę spełniającą ocze-
kiwania odbiorców oraz wymagania 
przepisów prawa. 

Spotkania w ramach Salonu umożliwiają 
wymianę doświadczeń, w tym dzielenie się 
dobrymi praktykami. 

mgr Dorota Pruska
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NASZA SZKOŁA GOSPODARZEM
SALONU KREATYWNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK

ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

 dniu 25 listopada 2013r. 
w ZSP Nr 5 w Łopusznie 
odbyło się spotkanie dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego – W

członków Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek.
Spotkanie poprowadziła dyrektor Irena Marcisz. W ramach dzielenia się dobrymi praktykami ZSP Nr 5 

w Łopusznie przedstawił zebranym szkolny turniej „1 z 10 Historyków” oraz film promujący szkołę. Ponadto 
uczestników spotkania zaproszono do debaty na temat: „Psychologia w szkole ponadgimnazjalnej – dobry 
czy zły pomysł?”, którą poprowadził p. Stanisław Iwanek. Dyskusja zakończyła się sformułowaniem 
wniosków, które – być może – zostaną wdrożone w przyszłości.

Debatę można obejrzeć na stronach: 
www.tvswietokrzyska.pl, www.zsp5lopuszno.pl



ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...
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WŚRÓD NAJLEPSZYCH... 
NOMINACJE DO TYTUŁU NAUCZYCIELA ROKU

a Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala finałowa 
konkursu Nauczyciel Roku. W gronie nominowanych była 
Irena Marcisz, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych N

Nr 5 w Łopusznie. Konkurs, co roku organizuje Ministerstwo Edukacji 
Naukowej i tygodnik „Głos Nauczycielski".

Kandydatów do tytułu Nauczyciela Roku, mogli zgłaszać uczniowie, 
rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół, samorządy, organy nadzoru 
pedagogicznego czy też organizacje współpracujące ze szkołą. Z grona 
zgłoszonych kandydatów, których co roku jest kilka tysięcy, kapituła 
nominuje 13 pedagogów. 

Wśród tegorocznych nominowanych znalazła się Irena Marcisz, 
dyrektor ZSP Nr 5 w Łopusznie, która jest m.in. prezesem stowarzyszenia 

Geniusz. Wspiera ono młodych utalentowanych ludzi z naszego regionu fundując im stypendia. Pomaga 
także wielodzietnym rodzinom, których dzieci uczęszczają do kierowanej przez nią placówką. Od maja 2012 r. 
stowarzyszenie rozdało 27 ton żywności o wartości 100 tys. zł.

- „To  wyróżnienie to dla mnie ogromna radość, cieszę się przede wszystkim z tego, że została doceniona 
moja działalność społeczna. Nasze stowarzyszenie działa na rzecz uzdolnionej młodzieży, pomogliśmy już 
wielu młodym ludziom, rozwijającym swoje pasje muzyczne czy sportowe, wspieramy także uczestników 
olimpiad przedmiotowych”  – mówiła Irena Marcisz, odbierając nominację.

www.wrota-swietokrzyskie.pl

ala finałowa siódmej edycji plebiscytu 
Belfer Roku 2012/2013 odbyła się Gw czwartek 6 czerwca w Filharmonii 

Świętokrzyskiej w Kielcach. Na Sali Koncertowej 
licznie zgromadzili się laureaci wraz z rodzinami 
i uczniami oraz dyrektorzy szkół. Tegoroczną 
zwyciężczynią w trzech kategoriach: belfer roku, 
p o w i a t u  k i e l e c k i e g o  z i e m s k i e g o  i  s z k ó ł  
ponadgimnazjalnych została pani Aneta Węgrzyn – 
n a u c z y c i e l k a  h i s t o r i i  z  Z e s p o ł u  S z k ó ł  
Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie.  Mimo, iż jest 
to trudna praca, pani Aneta zapewnia, że nie 
zamieniłaby 
jej na żadna 
inną. 

Pani Aneta Węgrzyn główną nagrodę – czyli pięciodniowy 
wyjazd studyjny do siedziby Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli oddała najlepszemu historykowi w szkole. Został nim 
wyłoniony w teleturnieju „1 z 10 HISTORYKÓW” uczeń kl. III B 
– Radosław Soboń.

mgr Czaja Agnieszka

ANETA WĘGRZYN - BELFER ROKU 2012/2103



DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

0 października 2013 roku w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Łopusznie odbyły się 
uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. 1

Dla grona pedagogicznego  i pracowników szkoły uczniowie pod 
kierunkiem p. Agnieszki Siwek i Anety Węgrzyn  przygotowali 
koncert życzeń, w którym podziękowali swoim mistrzom za trud 
kształcenia i wychowania. Nie zabrakło tematycznych wierszy, 
piosenek, skeczy oraz życzeń w wykonaniu młodych artystów.  

W części oficjalnej Pani Dyrektor Irena Marcisz podkreśliła 
wartość pracy nauczyciela jako mistrza wprowadzającego 
młodego człowieka w życie. Dyrektor Szkoły wręczyła nagrody 
i wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników.

mgr Agnieszka Siwek

 poniedziałek 04 listopada 2013 r. w Hotelu 
M a r k i z  w  Ł o p u s z n i e  o d b y ł o  s i ę  
przedstawienie teatralne pt. „Polskie drogi do W

wolności”. Sztuka zaprezentowana została przez aktorów 
Agencji Artystycznej „JOANNA”. To była żywa 
i wzruszająca lekcja historii, która z pewnością zostanie w 
pamięci obecnych. Na spektakl przybyli zaproszeni goście: 
Dyrektor ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie – pan Krzysztof 
Kumański i Wicedyrektor – pani  Bogumiła Kamińska. 
Uczniowie klas trzecich z Gimnazjum Nr 2 w Łopusznie 
wraz z wychowawcami również zaszczycili nas swoją 
obecnością.

Gościem honorowym był dr Jarosław Sochacki – absolwent naszej szkoły, który po przedstawieniu 
wygłosił krótką prelekcje. Pan Jarosław pokazał uczniom naszej szkoły, że można i trzeba marzyć, bo 
marzenia się spełniają. On sam jest tego najlepszym przykładem.

mgr Aneta Węgrzyn

LEKCJA HISTORII...
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STYPENDIUM PREZESA RADY 
MINISTRÓW

 dniu 13 listopada 2013, najzdolniejszym uczniom 
powiatu kieleckiego, wręczono stypendia Prezesa 
Rady Ministrów za najlepsze wyniki w nauce oraz W

szczególne osiągnięcia. Stypendystami z ZSP Nr 5 w Łopusznie 
są: Joanna  Łapot - uczennica klasy IIIA Liceum 
Ogólnokształcącego oraz Kamil Lasak - uczeń klasy IIC 
Technikum Geodezji.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Zespole Szkół Nr 2 
w Chęcinach.  Stypendystom gratulacje złożyli m.in.: 
wicestarosta kielecki – p. Zenon Janus, który podkreślił 
ogromną rolę nauczycieli w kształtowaniu młodych ludzi,  
p. Marian Ferdek  przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, 
Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu oraz burmistrz Chęcin – 
p. Robert Jaworski.

 Stypendystom Prezesa Rady Ministrów gratulujemy!!!
   mgr Beata Przepióra

ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...



POKOLENIA6

Najlepsi z najlepszych...wyniki egzaminu maturalnego w 2013 r.

Wyniki egzaminów 
zawodowych

a turzyśc i  L iceum Ogólno-
kształcącego uzyskali 1 miejsce Mw powiecie kieleckim na 12 szkół 

(uwzględniając licea i technika) w ogólnej 
klasyfikacji egzaminu maturalnego z przed-
miotów obowiązkowych. Najlepszymi okazali się 
z j.polskiego (n-l Marzena Satalecka), 
matematyki  (n-le:  Anna Szymkiewicz,  
M.Obierzyńska),  j . angielskiego (n-le: 
Magdalena Rowińska, T. Lutek, B. Przepióra. 
Uczniowie technikum uzyskali 2 wynik 
z j.niemieckiego (n-le:  Stanisław Iwanek, Renata 
Butenko).  

mgr Cezariusz Najmrodzki

ształcenie w technikum trwa 4 lata 
i kończy się egzaminem potwie-
rdzającym kwalifikacje zawo-K

dowe. Egzamin składa się z dwóch części: 
pisemnej i praktycznej, w których 
uczniowie spełnić muszą odpowiednie 
standardy. Aby zdać egzamin, należy 
zdobyć 50 punktów z części pisemnej i 75 
punktów z części praktycznej.  W roku 
szkolnym 2012/2013 w Technikum Nr 8 
średnia zdawalność egzaminu we 
wszystkich zawodach, w których uczniowie 
przystępowali do egzaminu wyniosła 63 %, 
a w zawodzie  technik hotelarstwa ucznio-
wie uzyskali średni wynik 95%. Na 21 
uczniów przystępujących do egzaminu 
obydwie części zdało 20 osób. Uczniowie, 
którzy zdali egzamin otrzymali Certyfikat 
w języku polskim i  Certyfikat Europass  
w języku angielskim. Wymieniony 
dokument uprawnia do podjęcia pracy na 
rynku Unii  Europejskiej .  Wyniki  
egzaminów, które uzyskują absolwenci 
Technikum Nr 8 są poważnym atutem, 
który ma wpływ na nabór w wybieranych 

zawodach.
mgr Grażyna Bekier

ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...
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9 IX 2013 maturzyści wraz z wychowawcami 
z kl. IIIa (p. Marzena Satalecka), IIIb 1( p . C e z a r i u s z  N a j m r o d z k i ) ,  I V d  

(p. Aleksander Terlecki) i IVg (p. Grażyna Bekier) 
oraz p. Dorotą Pruską i p. Agatą Świebodą udali się 
na Kielecki Salon Maturzystów Perspektywy 2013 
zorganizowany na Politechnice Świętokrzyskiej. 
Uczniowie mieli okazję porozmawiać z reprezen-
tantami polskich uczelni, zapoznać się z ich ofertą 
kształcenia i dowiedzieć czegoś więcej o studenckim 
życiu.

 Na maturzystów czekali także eksperci 
z Okręgowej Komisji Egzaminacyjne w Łodzi, by na 
spotkaniach opowiedzieć im o tym, jak najlepiej zdać 
maturę, jakich błędów unikać i na jakich problemach 
się skupić podczas przygotowań.

mgr Cezariusz Najmrodzki  

ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

SP Nr 5 śledzi losy 
absolwentów. Poniższa Zt a b e l a  p r z e d s t a w i a  

uczelnie wybrane przez uczniów 
w roku 2012/2013.  Czterej  
uczniowie kontynuują naukę w LO 
dla dorosłych. Dwie osoby uczą się 
w szkole policealnej. Uczniowie, 
którzy nie zdecydowali się na dalszą 
edukację, podjęli pracę w kraju i za 
granicą.  

mgr Dorota Pruska

SALON MATURZYSTÓW

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.

PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH 

LOSY ABSOLWENTÓW
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PROJEKTY UE REALIZOWANE W ZSP NR 5

„Edukacja zawodowa w praktyce”
Uczniowie naszego  technikum, reprezentujący 

dwa zawody:  hotelarzy i mechaników, w sumie 40 
uczniów, wezmą udział w projekcie „Edukacja 
zawodowa w praktyce”. Jest to największy projekt 
edukacyjny w historii naszego województwa. Udział 
zgłosiło 50 szkół zawodowych, 2000 uczniów, 200 
nauczycieli-opiekunów. 950 uczniów weźmie udział, 
w praktykach, w renomowanych firmach a 50, 
najlepszych, odbędzie płatne staże zawodowe. 

Projekt opracowało ŚCDN, Grono Targowe 
Kielce oraz Świętokrzyskie Centrum Innowacji 
i Transferu Technologii. 

mgr Wojciech Mirosławski

„Nowoczesne kształcenie
 kluczem do Europy”

W projekcie będą realizowane zadania dla 80 
uczniów Technikum Nr 8:

1. Zajęcia wyrównawcze przygotowujące do 
e g z a m i n u  m a t u r a l n e g o  o r a z  e g z a m i n u  
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
z wykorzystaniem ICT. 

2. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe: 
Organizacja i obsługa imprez okolicznościowych,  
Strzyżenie-gorące nożyce, Stylizacja paznokci, 
Kierowca wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym wraz z wymianą butli gazowych, 
Kurs Kelnerski.

 3. Biuro Karier
4. Zdrowie w naszych rękach.
W ramach zadania przewidziano: 40 wyjazdów 

na basen z nauką pływania dla 80 osób, 40h zajęć 
aerobic dla 40 osób, 6 wyjazdów na  naukę jazdy na 
nartach dla 30 osób. 

mgr Ewelina Bernat

„Z sukcesem Ci do twarzy”
W projekcie bierze udział 30 uczniów naszej 

szkoły - II edycja. Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach EFS,  POKL.

Beneficjenci po podziale na grupy uczestniczą 
w zajęciach:warsztatach astronomicznych, 
praktycznych  obserwacjach astronomicznych, 
d o d a t k o w y c h  z a j ę c i a c h  d y d a k t y c z n o -
wyrównawczych z fizyki, kursie  ECDL CORE, 
doradztwie zawodowym, przedsiębiorczości, 
debatach młodzieżowych,w zajęciach w labo-
ratoriach Instytutu Fizyki UJK w Kielcach 
prowadzonych przez  pracowników naukowych.

Uczniowie uczestniczą w 3-dniowym pobycie 
w Bieszczadach  celem przeprowadznia obserwacji 
astronomicznych.                mgr Paweł Stachura

„Skazani na sukces”
Projekt przeznaczony jest dla 122 uczniów 

Technikum Nr 8 w Łopusznie. Działaniem swoim 
obejmuje 38 szkoleń oraz kursów kwalifikacyjnych 
dla technium. Są to m. in. kursy barmańskie, 
kelnerskie, prawo jazdy kat. B, spawacza, 
operatora koparki kl. I, fryzjerskie, komputerowe 
(Photoshop, projektowanie CAD).

Najważniejszymi elementami projektu są dwa 
szkolenia w Paryżu oraz dwa szkolenia w Turynie.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy z projektu objęci 
są wsparciem doradcy zawodowego w utworzonym  
Biurze Karier. Projekt oferuje bezpłatne wyjazdy na 
basen połączone z  nauką pływania oraz zajęć 
fitness. 

mgr Artur Węgliński

ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...
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III Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski o Puchar Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego - LOKI 2013

Nasze Talenty znów zachwycają...
Plastykalia, Muzykalia

 dniu 22.11.2013 b.r w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach, odbyło się 
rozstrzygnięcie konkursu pla-W

stycznego „Plastykalia”. Tematem przewodnim 
była: ”150-ta rocznica wybuchu Powstania 
Styczniowego”. Naszą szkołę reprezentowała 
uczennica z klasy I A- Patrycja Gołuch. Przy okazji 
wręczenia nagród, zorganizowano również 
''Muzykalia'', czyli przegląd uzdolnionej 
muzycznie młodzieży z powiatu kieleckiego.

W przeglądzie tym wzięli udział uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych z całego 
powiatu. Naszą szkołę reprezentowali: Justyna 
Szymkiewicz (wykonała utwór klasyczny 
z repertuaru Ireny Santor „Walc Embarras”) 
a Daria Sobczyk piosenkę Urszuli „Na sen”.

Dużą niespodzianką okazał się występ, Edyty 
Piwowarczyk i Patryka Świebody, którzy wystąpili 
z autorskim utworem, skomponowanym przez 
Patryka, do słów napisanych przez Edytę, pt.”Zbyt 
wiele”. Wszyscy uczestnicy  zostali nagrodzeni 
dyplomami oraz drobnymi nagrodami.

    Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach!

mgr Agata Świeboda

nia  19 października w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się 
III Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski o Puchar Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego LOKI 2013.D

W konkursie brało udział 46 uczestników szkół 
fryzjerskich, z siedmiu województw. Nasze uczennice z 
Technikum Fryzjerskiego: Karolina Kowalczyk, Estera 
Skrobisz oraz Agata Nowakowska pod opieką Pani 
Anny Skrzypczyk i pani Agaty Świebody również 
z ogromną pasją i determinacją walczyły o zwycięstwo. 
Tematem przewodnim eliminacji było wykonanie 
„Fryzury wieczorowej, asymetrycznej z elementami 
plecionek i warkoczy na włosach długich”. Kolejnym 
etapem konkursu była gala finałowa, do której 
zakwalifikowało się 10 uczestników mających za zadanie 
wykonanie fryzury o tematyce „Flora i fauna 
śródziemnomorska”. 

 Imprezę uświetnił uczeń Placido Domingo – włoski tenor, Guglielmo 
Callegari. W słynnych operowych duetach partnerowała mu kielczanka, Elżbieta 
Skwara amatorka śpiewu, w jej wykonaniu widzowie usłyszeli też przeboje Anny German. 

Wszystkie trzy uczennice ZSP Nr 5 w Łopusznie otrzymały wyróżnienia oraz upominki z rąk mistrzyni 
Europy we fryzjerstwie artystycznym Pani Marty Robak.

mgr Anna Skrzypczyk

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

towarzyszenie „Geniusz” 
zostało utworzone 3 marca 
2012r. z inicjatywy mie-S
szkańców gminy Łopuszno, 

którzy - dostrzegając problemy 
i potrzeby społeczne - pragną nieść 
pomoc osobom potrzebującym.

Stowarzyszenie jest organizacją 
pozarządową, której głównymi celami 
są m.in.:promowanie idei samo-
rządności i wspieranie inicjatyw 
lokalnych; promowanie i upowsze-
chnianie edukacji, sportu, kultury, 
turystyki i rekreacji; udzielanie 
wielorakiej pomocy dzieciom, młodzieży 
i rodzinom szczególnie potrzebującym.

Stowarzyszenie „Geniusz” realizuje 
powyższe cele poprzez organizowanie 
wsparcia materialnego w postaci: 
przyznawania stypendiów, organizo-
wania i finansowania wycieczek 
szkolnych, organizowania szkoleń 
umożliwiających młodym ludziom 
pełnienie odpowiedzialnych funkcji 

społecznych i zawodowych, organizowania imprez kulturalnych, okolicznościowych, sportowych, szkoleń, 
warsztatów, festynów, obozów, seminariów. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu publicznym, 
współpracuje z organizacjami realizującymi zbliżone cele.

„Geniusz” realizuje programy pomocowe, które 
obejmują pomoc rzeczową oraz stypendialną. 

Pomoc rzeczowa trafiła do 650 osób. Do 
listopada 2013r. rozdysponowano 27 696,16 kg 
żywności na kwotę 94 307, 67 zł.

Na stypendia dla młodzieży uzdolnionej 
wydatkowano dotychczas 4.340 zł.

Stowarzyszenie umożliwia młodzieży oraz 
społeczności lokalnej udział w uroczystościach, 
takich jak: Powiatowe Obchody Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dzień Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej oraz Rocznica Katastrofy 
Smoleńskiej, Powiatowe Święto Ludowe, Powiatowe 
Obchody Dnia Czynu Chłopskiego 1920r., Obchody 
150. Rocznicy Powstania Styczniowego.

„Geniusz” wspiera inicjatywy społeczne 
w obszarze kulturalnym. Ściśle współpracuje 
z instytucjami kultury, organizuje imprezy 
kulturalne. W listopadzie tego roku odbył się 
w Zakopanem przegląd muzyczny pn. „Piękno 
Ojczyzny w Pieśni”. Ponadto Stowarzyszenie nadaje honorowy tytuł „Bene Meritus”. Otrzymuje go osoba 
lub organizacja, która: jest animatorem życia kulturalnego, inspiruje do autentycznego i twórczego 
uczestnictwa w kulturze, szczególnie wyróżnia się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności 
kulturalnej; krzewi lokalny patriotyzm, opiewa i uwiecznia piękno Łopuszańskiej Ziemi oraz pielęgnuje 
i0promuje regionalne tradycje, folklor.

Zapraszamy na stronę: geniusz.org.pl
mgr Dorota Pruska



Przegląd muzyczny pn. „Piękno Ojczyzny w Pieśni” zorganizowany przez 
Stowarzyszenie GENIUSZ dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich 

z Lasocina, Gnieździsk, Snochowic oraz chóru „Gloria” z Łopuszna.

Stowarzyszenie GENIUSZ sponsor warsztatów 
muzycznych dla uzdolnionych uczennic:
Darii Sobczyk i Justyny Szymkiewicz.



Nagrody rzeczowe dla najlepszych absolwentów 
gimnazjum rozpoczynajacych naukę 
w naszej szkole: Rafała Piersiaka, Pauliny Staciwy 
i Karoliny Stolarczyk. 

Wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia ECDL Core
w ramch projektu edukacyjnego „ Z sukcesem Ci do twarzy”



Klasy maturalne wraz z wychowawcami 

na wycieczkach krajoznawczych - Zakopane 2013



Zjazd absolwentów - matura rocznik 1998

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów:
 Joanna Łapot i Kamil Lasak



SPOTKANIA PO LATACH

 dniu 07. 07. 2012r. w ZSP Nr 5 w Łopusznie miało 
miejsce spotkanie absolwentów Liceum Ogólno-Wkształcącego w Łopusznie - rocznik 1972.Zebranych 

powitała wicedyrektor Teresa Pasowska, która w swoim przemó-
wieniu wyraziła radość z przybycia tak wielu gości i przedstawiła 
ogólny zarys 
pracy szkoły. 
Wśród ab-
solwentów 
znaleźli się 

m.in. byli dyrektorzy naszej placówki, tacy jak: 
dyrektor J. Rak, dyrektor J. Ciepielewski, dyrektor 
A. Jarosińska.  Na zakończenie wicedyrektor 
życzyła wszystkim miłej, niepowtarzalnej atmosfery, 
niezapomnianych wzruszeń, które utrwalą ten czas 
głęboko w sercach i pamięci. Spotkanie uświetnił 
występ artystyczny uczennicy Klaudii Błaszczyk. 
Jako pamiątkę od uczestników zjazdu szkoła otrzy-
mała obraz olejny przedstawiający bramę wja-
zdową do szkoły.  

                                   mgr Teresa Pasowska

Absolwenci - matura 1972

Absolwenci - matura 1998
„Otwórz album swoich wspomnień. 

Obudź chwile, które są tylko twoje…”
W dniu 23.11.2013r. w Zespole Szkół Ponad-

gimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie odbył się I Zjazd 
Absolwentów Rocznika '98.

Spotkanie byłych uczniów Liceum Ogólno-
kształcącego im. Kardynała Karola Wojtyły rozpo-
częło się Mszą świętą dziękczynną z okazji Jubileuszu 
15-lecia matury 1998, której przewodniczył i podczas 
której okolicznościową homilię wygłosił ks. Krzysztof 
Tkaczyk - absolwent tegoż rocznika.

W dalszej części uczestnicy spotkania udali się 

wraz z wychowawcami - Panem Ryszardem Jarosińskim 
i Panem Cezariuszem Najmrodzkim - do budynku szkoły, 
gdzie powitała ich dyrektor Irena Marcisz.

Absolwenci wysłuchali programu artystycznego 
w wykonaniu uczniów ZSP Nr 5 w Łopusznie, przygotowa-
nego specjalnie na tę wyjątkową okoliczność. W progra-
mie zjazdu było również zwiedzanie szkoły oraz nieco-
dzienna lekcja wychowawcza, czyli sentymentalne spo-
tkanie po latach z wychowawcami, koleżankami i kole-
gami.

Jubileuszowy zjazd zakończyła uroczysta kolacja 
w restauracji hotel MARKIZ w Łopusznie.

mgr Alina Kwapisińska

ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...
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W kolejnej odsłonie prezentacji losów naszych Absolwentów niezwykle miło gościć 
nam Jarosława Sochackiego - absolwenta rocznika - matura 2001

Lata szkolne:
woją naukę rozpocząłem w Szkole 
Podstawowej w Łopusznie a następnie Skontynuowałem ją w Liceum Ogólno-

kształcącym w Łopusznie w latach 1997-2001. 
Studia: 

Kiedy zdałem maturę ubiegałem się o przyjęcie 
do Akademii Medycznej, studia medyczne były 
przedmiotem moich marzeń. Niestety, nie udało 
się. W tym samym czasie złożyłem dokumenty na 
ówczesną Akademię Świętokrzyską (obecny 
Uniwersytet Matematyczno-Przyrodniczy 
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach), na 
kierunku biologia. Polubiłem bardzo te studia 
i postanowiłem je kontynuować. Najpierw 3 lata 
studiów zakończonych licencjatem i później 2 lata 
studiów magisterskich pod kierunkiem prof. Anny 
Lankoff z Zakładu Radiobiologii i Immunologii.  

Kariera zawodowa:
Po obronie pracy magisterskiej wyjechałem na 

4 - miesięczną praktykę do Belgii w celu 
zrealizowania części projektu w ramach  się 9 września br. w Sao Paulo. Z wielkim 
bilateralnej współpracy między Zakładem zaskoczeniem i nie ukrywam z wielką radością 
Radiobiologii AS i Flamandzkim Instytutem przyjąłem wiadomość, że mój projekt wśród 80 
Badań Technologicznych (VITO). Badałem tam innych projektów okazał się najbardziej 
cytotoksyczne i genotoksyczne właściwości interesujący i zajął pierwsze miejsce w finale. 
Nodularyny. Po pobycie w Belgii przeniosłem się W nagrodę, w listopadzie 2013r., będę 
do Niemiec uczestnicząc w różnych projektach reprezentował Brazylię w tymże konkursie Falling 
badawczych. Walls, lecz już na poziomie międzynarodowym. 

W sierpniu 2008 roku przeniosłem sie do 
Hiszpanii i rozpocząłem pracę nad doktoratem Autorefleksja:
w Hiszpańskim Narodowym Centrum Badań Wszystko zaczęło się w Łopusznie, poprzez 
Onkologicznych w Madrycie. Spędziłem tam Niemcy, Belgię, Hiszpanię i w końcu Brazylię. To 
prawie 5 lat. Na ostatnim roku studiów już 8 lat jak mieszkam poza Polską, poza domem. 
doktoranckich zostałem nagrodzony jedno- Tęsknię, bo zawsze się tęskni. I wracam ilekroć 
razowym stypendium katalońskiej fundacji Jesus mogę, wracam do domu, do swoich bliskich. Nie 
Serra. ukrywam, że w ogromnej mierze, to właśnie dzięki 

Bieżąca działalność: moim najbliższym: Rodzinie i Przyjaciołom, dzięki 
W czerwcu 2013 roku przeniosłem się do ich wsparciu jestem dzisiaj tu, gdzie jestem i mogę 

Brazylii i rozpocząłem pracę w Brazylijskim się cieszyć się tym co mam, co wiem, co umiem. 
Narodowym Laboratorium Komórek Macie- Wiem, że oni cieszą się ze mną. Szczególnym 
rzystych i Embrionalnych w Rio de Janeiro. momentem była dla mnie obrona pracy doktorskiej 

w Madrycie. 
Osiągnięcia:  Może to zabrzmi banalnie, ale przekonałem 

We wrześniu postanowiłem zaprezentować się, że na wszystko w życiu trzeba zapracować. 
moją propozycję i wziąć udział w konkursie na Czasem jest ciężko, niekiedy traci się wiarę 
najlepszy projekt  nowatorski  (konkurs i energię. Mimo to, nie wolno się poddawać, trzeba 
„FallingWalls”), którego finał brazylijski odbył zawsze dążyć do realizacji swoich marzeń i 

planów.
absolwent szkoły -  Jarosław Sochacki

ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...
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OJCZYZNA . Ona Pani, My Jej słudzy, Jej oddani...

 niedzielę 20 października 2013 r. w Szkole Podstawowej 
imienia Armii Krajowej w Olesznie odbyły się uroczyste 
obchody 69 rocznicy bitwy pod Chotowem. To jedna W

z ostatnich bitew batalionu NURTA w wygasającej Operacji „Burza”. 
Na uroczystość przybyła między innymi posłanka Maria Zuba, dwóch 
starostów włoszczowskich i dwóch wójtów gminy Krasocin, a także 
liczne grono kombatantów.  Gościem honorowym był 88-letni 
porucznik Bolesław Ciesielski ze Skawiny, pseudonim "Farys II”. 

Na uroczystościach patriotycznych w Gminie Krasocin nie 
zabrakło uczniów naszej szkoły - członków Koła Armii Krajowej 
w Łopusznie, tj.: Paweł Zimny, Wojciech Serafin, Mateusz Goraj, 
Piotr Bajkowski i Damian  Przepióra.  Opiekunami byli: 
p.  Stanisław Komisarczyk, p. Aneta Węgrzyn i p .Artur Węgliński.

Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem 
poległych żołnierzy na cmentarzu w Olesznie. Potem odprawiona 
została msza święta w kościele parafialnym w intencji poległych 
żołnierzy pod Lipnem i Chotowem. Część oficjalna uroczystości 
odbyła się w oleszyńskiej szkole. Imprezę prowadził Ryszard 
Kowalczyk, nauczyciel historii. W dalszej części spotkania odbyła się 
dyskusja z weteranami wojennymi. Głos zabierali między innymi  
porucznik Bolesław Ciesielski, a także harcmistrz Stefan Derlatka, 
zasłużony senior harcerstwa ze Szczepu Środowiskowego imienia 
Partyzantów Armii Krajowej ze Starachowic, uczestnik akcji "Burza” 
pod Włoszczową oraz walk pod Krzepinem, Kossowem i Radkowem.

  
mgr Aneta Węgrzyn

 października 2013r. 
p o d  p o m n i k i e m  
poległych w 1944r. 6

mieszkańców Sarbic odbyła się 
patriotyczna uroczystość 
połączona z Mszą Świętą 
w intencji ofiar. W uroczy-
stości wzięli udział: wójt 
G m i n y  Ł o p u s z n o  
p. Z. Oleksiewicz, przew. Rady 
Gminy p. Danuta Łukasik, 
radni gminy, dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, uczniowie i oko-
liczni mieszkańcy oraz poczty 
sz tandarowe ZSP Nr  5  
w Łopusznie, ZS im. Jana 
Pawła II w Łopusznie, PSL 
i żołnierzy AK.

Zarys dziejów ruchu oporu i działań partyzanckich na terenie Gminy Łopuszno podczas okupacji 
niemieckiej w latach 1939-1945 przedstawił dr Piotr Starzyk, nauczyciel ZSP nr 5 w Łopusznie. Po uroczystej 
Mszy Świętej, którą celebrował proboszcz parafii w Sarbicach ks. Jacek Celuch, odbyła się ceremonia 
ślubowania uczniów z ZSP w Łopusznie, którzy zostali tym samym włączeni do Światowego Związku 
Żołnierzy AK. Akt zaprzysiężenia odczytała dyr ZSP Nr 5 w Łopusznie p. Irena Marcisz. Wśród wyróżnionej 
grupy uczniów znaleźli się: Mateusz Mogielski, Piotr Bajkowski, Wojciech Serafin, Paweł Zimny, Damian 
Przepióra, Mateusz Goraj i Mateusz Komisarczyk.

mgr Halina Czeszek

ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...



3 października 2013r. uczniowie ZSP Nr 5 w Łopusznie uczestniczyli w spotkaniu z wolontariuszami 
zagranicznymi. Spotkanie było realizowane w ramach programu „Młodzież w działaniu” przy 2współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach.  Przeprowadzili  zajęcia dotyczące 

działalności wolontariatu zagranicznego oraz aktywności społecznej. Ciekawą częścią spotkania były 
prezentacje na temat kultur oraz ciekawostek swoich krajów. Podczas spotkania zachęcali do pracy na rzecz 
innych, ale także opowiadali o swojej ojczyźnie.

mgr Justyna Ciszek
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Człowiek jest szczęśliwy wtedy, kiedy kocha i daje coś innemu...

ktywni młodzi wolon-
tariusze z naszej szkoły Aw październiku zorga-

n i zowa l i  akc j ę  „KARTKA 
URODZINOWA DLA OLIWII”. 
Dziewczynka choruje na białaczkę 
i marzyła o tym, by na urodziny 
dostać jak najwięcej kartek 
z życzeniami. 27 października 
2013 roku Oliwka kończyła 6 lat.  
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
oraz społeczność uczniowska 
przygotowali własnoręcznie 
robione kartki urodzinowe, dzięki 
którym mogliśmy przyczynić się do 
spełnienia marzeń dziewczynki.

mgr Agnieszka Siwek

Młodzież wraz z opiekunami p. Agnieszką Siwek oraz p. Beatą Przepiórą wzięła udział w przekazaniu 
żywności dla podopiecznych schroniska dla zwierząt w Dyminach. Akcję zorganizowała Federacja Młodych 
Ludowców powiatu kieleckiego we współpracy z fundacją Arka. Patronat medialny objęła TVP KIELCE, 
Echo dnia I radio Zet Gold.

Nasza szkoła włączyła się 
w zbiórkę bardzo czynnie. Łącznie 
zebrano ponad 120 kg żywności. 
Koordynatorem akcji w szkole była 
p. Agnieszka Siwek wraz z Mło-
dzieżową Radą Powiatu. Ponadto 
w szkole zorganizowany został 
konkurs na najładniejszą budę dla 
psa. Komisja w składzie p. Dyrektor 
Irena Marcisz, p. Beata Przepióra, 
p. Agnieszka Siwek wytypowała 
zwycięzcę, którym został Patryk 
Mogielski - uczeń klasy IIc. 
Nagrodą w konkursie był bon na 
usługę weterynaryjną w wysokości 
100 zl, który wykorzysta Tina - 
piesek zwycięzcy.

Dziękujemy wszystkim za wyka-
zanie się wielką wrażliwością na 
potrzeby zwierzaków.

mgr Agnieszka Siwek
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INICJATYWY SAMORZĄDOWE 
SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ

POKOLENIA 15
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SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolska 
akcja świątecznej pomocy – realizowana od 2001 
roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Głównym jej 
założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej 
pomocy tak,  by była  skuteczna i konkretna. 
SZLACHETNA PACZKA to projekt,  który co 
roku łączy wiele osób: wolontariuszy, rodziny 
w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców. 
Darczyńcy przygotowują dla potrzebujących 
rodzin konkretną pomoc, spełniając ich marzenia, 
a wolontariusze są pośrednikami w doręczaniu 
paczek. 
    Inicjatorem i koordynatorem akcji na terenie 
szkoły jest Samorząd Uczniowski. Paczki 

corocznie przygotowywane są dla rodzin z okolic Łopuszna, które zostają wybrane anonimowo  z listy 
oficjalnej strony stowarzyszenia.  Paczki są dostarczane do punktu zbiorczego w remizie strażackiej 
w Łopusznie. Cieszymy się, że nasza pomoc dociera do potrzebujących rodzin i chociaż częściowo spełnia ich 
marzenia. Akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy odczuwają potrzebę 
zaangażowania się w pomoc na rzecz innych. Tym, którzy przyłączyli się do akcji składamy serdeczne 
podziękowania.                                                                                                    Samorząd Uczniowski

 Młodzież ZSP Nr 5 w Łopusznie 
bierze udział w nowatorskim przed-
sięwzięciu Powiatu Kieleckiego, jakim 
jest powołanie Młodzieżowej Rady 
Powiatu, której pomysłodawcą jest 
Przewodniczący Kieleckiej Rady 
Powiaty –Pan Józef Szczepańczyk. 

Zadaniem młodzieżowego gremium 
jest m.in. współpraca z samorządami 
uczniowskimi, podejmowanie działań 
na rzecz ochrony praw i godności 
młodych mieszkańców powiatu, 
promocja kultury i działalności 
charytatywnej, a także podejmowanie 
inicjatyw na rzecz integracji  
i współpracy środowisk młodzie-
żowych. 

Uczniowie ZSP Nr 5 w Ło-
pusznie należący do Młodzieżowej 
Ra dy dzia ła ją  charyta tywnie  
organizując pomoc dla domu 
dziecka, odwiedzając dom seniora 

i bawiąc mieszkańców występami artystycznymi. Zorganizowali zbiórkę żywności dla schroniska dla 
zwierząt w Dyminach. Bardzo prężnie działają także na rzecz naszej placówki. Przyczynili się do 
ogrodzenia boiska szkolnego, utworzyli swoją siedzibę, którą uroczyście otworzyła Pani Dyrektor Irena 
Marcisz. Dodatkowo, młodzi radni organizują debaty na rzecz samorządności dla uczniów gimnazjów, są 
pomysłodawcami szkolnego teleturnieju wiedzy „1 z 10 historyków” , zgłosili projekt uruchomienia sieci wifi 
dla uczniów oraz przeprowadzenia w każdej klasie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki 
doskonałej współpracy z Dyrekcją szkoły, młodzież może mieć wpływ na wiele spraw dotyczących uczniów 
i szkoły.  
mgr Agnieszka Siwek
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Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie (H. Zeier)

prócz naszej 
pasji biolo-
gicznej od-O

krywamy siebie po-
przez sztukę a dokładnie 
teatr. Początki naszego 
„aktorstwa” zaczynały 
się w gimnazjum, jednak 
wielką szansę i pewność 
siebie zyskałyśmy przy-
chodząc do Pałacu 
w Łopusznie. Pierwszy 
spektakl zaprezento-
wałyśmy na Dzień 
Edukacji Narodowej. Nauczyciele oraz uczniowie stali się odtąd 
naszą publicznością. Zabawa w teatr to nie tylko zdobywanie 
nowych umiejętności ale i kontakt z widzem, kształtowanie swojej 
osobowości i  charakteru. Teatr jest aktywną refleksją nad samym 
sobą. To odbicie świata, w którym każdy z nas odgrywa wyznaczoną 
rolę.

Daria Palacz, Dominika Grochocka

wycięstwo w turnieju „1 z 10 historyków” 
pozwoliło mi uczestniczyć w pięciodniowej Zwycieczce do Brukseli. Pierwszego dnia 

zwiedzałem  główny rynek stolicy - Grand Place, na 
którym znajduje się wiele zabytkowych kamienic, 
pomników i słynnych sklepów. Niedaleko znajduje się też 
pomnik Króla Alberta i niezwykły Pałac Królewski. Duże 
wrażenie na mnie wywarła Czarna Wieża, pozostałość po 
średniowiecznych fortyfikacjach miejskich. Kolejnego 
dnia zwiedziłem Parlament Europejski, z którym zapoznał 
nas europoseł Bogusław Sonik. Miałem możliwość 
zobaczyć Parlamentarium, w którym obradują wszyscy  
europosłowie. Podczas pobytu w stolicy mogłem poznać 
Brugię, główny ośrodek turystyczny Belgii, Bazylikę 
Świętej Krwi i katedrę św. Salwatora, najwspanialsze 
budowle miasta. 

Wyjazd był dla mnie okazją do poznania nowych miejsc, 
początkiem zdobywania doświadczeń.

Serdeczne podziękowania składam pani mgr Anecie 
Wegrzyn za możliwość uczestniczenia w pięciodniowej 
wycieczce do Brukseli!

uczeń kl III B Radosław Soboń

Z siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli... 
Radosław Soboń uczeń kl. III B

ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

I miejsce w Przeglądzie 
Miniatur Scenicznych w 

kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych zdobyła 
Daria Palacz - Gratulujemy!
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DZIAŁAM, TWORZĘ, DOSKONALĘ...

oje zainteresowania skupiają się wokół biologii 
(mowa tu szczególnie o bioetyce i komórkach 
macierzystych) oraz filozofii. Na pierwszy rzut M

oka są to zupełnie dwie odrębne dziedziny, jednak to tylko 
pierwsze wrażenie. Niejednokrotnie znajduję wiele cech 
pozwalających łączyć te dwa zainteresowania ze sobą. Wielu 
z was może zadać pytanie: Czemu akurat biologia i filozofia? 
Otóż warto nadmienić, iż moją przygodę z biologią zaczęłam 
dość późno. W gimnazjum, nigdy nie przejawiałam 
zainteresowań typowo biologicznych, szukałam raczej 
swojego miejsca w innych dziedzinach nauki. Jednak w szkole 
ponadgimnazjalnej odkryłam jej piękno na nowo. Dziś już 
wiem, że ten przedmiot będę zdawała na poziomie 
rozszerzonym. Natomiast omawiane teksty filozoficzne 
poznawane na lekcjach były dla mnie zalążkiem do 
umiłowania filozofii. Kulminacyjnym momentem był dla mnie 
udział w XXV Olimpiadzie Filozoficznej organizowanej przez 
PTF (Polskie Towarzystwo Filozoficzne). Moja praca pisana 
na temat ,, Postawa cynika w odwołaniu do jej klasycznych 
i współczesnych postaci” została doceniona i dzięki niej, 

zakwalifikowałam się do zawodów drugiego stopnia (okręgowych). Egzamin na drugim etapie polegał na 
napisaniu eseju. Bogatsza o nowe doświadczenie, zrobię wszystko, aby rozszerzać i pogłębiać wiedzę 
filozoficzną. Obecnie przygotowuję się do pisania pracy na tegoroczną Olimpiadę Filozoficzną. Nie bez 
przyczyny wybrałam temat związany bezpośrednio z biologią pt. ,, Jakie współczesne problemy etyczne 
rozwiązuje bioetyka?”. 

Dominika Smolarczyk

Patriotyzm – czy to dziś modne? 
estem uczniem II klasy liceum ogólnokształ-
cącego i nie ukrywam, iż bardzo intryguje Jmnie historia naszego pięknego kraju. 

W przyszłości pragnę dołożyć do niej swoją 
„przysłowiową cegiełkę”.

My, pokolenie urodzone pod koniec XX wieku, 
otrzymaliśmy od naszych przodków niezwykle cenny 
dar – wolną Polskę. Dar, o który przyszło im walczyć 
z wieloma okrutnymi tyranami w niemalże każdym 
zakątku świata. Musimy jednak pamiętać, iż ta 
wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Jeśli 
zapomnimy, aby o nią dbać to ponownie możemy ją 
stracić.  Czy dziś doceniamy życie w wolnym kraju 
i czy zdajemy sobie sprawę z tego, że za kilka lat to my 
będziemy odpowiedzialni za obronę jego 
niepodległości? W jaki sposób dziś młodzi ludzie 
ukazują swój patriotyzm? 

O opinie zapytaliśmy uczniów naszej szkoły. 
Wyniki przeprowadzonych badań bardzo pozytywnie 
nas zaskoczyły. Okazuje się, że zdecydowana większość z nas odczuwa dumę z pochodzenia i deklaruje silne 
przywiązanie do swojej ojczyzny. Swój patriotyzm manifestujemy poprzez poznawanie historii naszych 
przodków, ale również co bardzo ważne, przez codzienną i rzetelną pracę. Z pewnością duży wpływ na tak 
pozytywne wyniki, ma nasza szkoła, w której widoczne są silne tradycje patriotyczne. Można je zauważyć, na 
przykład podczas licznych uroczystości w ważne święta państwowe.

                                                                                                        Adrian Skrzypczyk

ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...
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ZAJĘCIA SPORTOWE W NASZEJ SZKOLE

 NASZE UCZENNICE MISTRZYNIAMI POWIATU 
KIELECKIEGO 

W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
15 listopada 2013r. odbyły się Mistrzostwa  Powiatu Kieleckiego   Szkół 

Ponadgimnazjalnych w halowej piłce nożnej dziewcząt. Turniej został 
rozegrany w Centrum Kultury i Sportu „Pod Basztami”, którego 
organizatorem był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chęcinach. 
Zagrały 4 zespoły systemem „każdy z każdym”. Rozegrałyśmy trzy mecze 
zakończone pomyślnie dla naszych zawodniczek: z Chmielnikiem 2:0, 
z Bodzentynem 1:0 i z Chęcinami 1:0. 

Ostatecznie pierwsze miejsce zajęło Łopuszno, drugie przypadło dla 
Chęcin, trzecie dla Chmielnika,  a na czwartej pozycji zawody zakończył 
Bodzentyn. Czołowa postać naszego zespołu to: bramkarka – Justyna 
Świercz. Pozostały skład naszej zwycięskiej drużyny: Anna Ślusarczyk, 
Katarzyna Janus, Magdalena Frączek, Sylwia Wawrzoła, Magda 
Kowalska, Magdalena Maciążek, Justyna Cieślicka, Paulina Jachimczyk. 

 Zwycięzców uhonorowali: burmistrz Chęcin – Robert Jaworski, 
wicestarosta kielecki - Zenon Janus, oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w 
Chęcinach - Halina Kołodziejczyk, którzy kibicowali uczestnikom zmagań. 
Opiekunem uczniów była pani Justyna Ciszek.

  mgr Justyna Ciszek

IV TURNIEJ PIŁKI NOZNEJ O NAGRODĘ 
DYREKTORA SZKOŁY

W dniach 1, 2 oraz 9 października 2013r. na boisku Orlik został 
rozegrany turniej piłki nożnej o nagrodę Dyrektora Szkoły ZSP Nr 5 w 
Łopusznie. W zawodach startowało 10 zespołów klasowych. Do 
finału, który rozgrywany był systemem „każdy z każdym”, 
awansowało 5 drużyn (IA, IIA, IIC, IIIB, IVD,).

Mecze finałowe były bardzo zacięte i wyrównane. Najlepszą 
drużyną okazała się klasa IIIB, która zdobyła 9 punktów. Na drugim 
miejscu uplasowała się klasa IVD z 7 punktami. Na ostatnim miejscu 
podium stanęła klasa II A, która zdobyła 6 punktów.  Najlepszym 
strzelcem turnieju został zawodnik klasy IC Wiktor Rydz - zdobywca 8 
bramek. Najlepszy bramkarz turnieju to Krystian Niebudek. 
Najlepszym zawodnikiem całego turnieju został Dawid Frączek 

z klasy IVD.                                          mgr Justyna Ciszek

  MISTRZYNIE POWIATU 
KIELECKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ

Organizatorami mistrzostw były: Starostwo Powiatowe w 
Kielcach oraz Zespół Szkół w Chmielniku.

W zawodach wzięły udział drużyny reprezentujące 4 
szkoły ponadgimnazjalne z powiatu kieleckiego: ZS Nr 3 w 
Chmielniku,  ZS Nr 1 w Bodzentynie, ZSP Nr 5 w Łopusznie 
oraz ZS Nr 2 w Chęcinach . Rozgrywki zostały 
przeprowadzone systemem „każdy z każdym”. 

Ostateczny wynik punktowy zadecydował, że nasze 
uczennice zdobyły mistrzostwo w składzie: Justyna Świercz 
– bramkarz, napastnicy – Magda Kowalska, Anna 
Ślusarczyk, pomocnicy: Magda Frączek, Magdalena 
Maciążek, Katarzyna Janus, Cieślicka Justyna.  Na obronie 
bardzo dobrze spisały się: Sylwia Wawrzoła, Paulina 

Jachimczyk Smolarczyk Dominika i Smolarczyk Monika.W meczu zagrały również zawodniczki 
rezerwowe: Agnieszka Nyga, Mariola Deja oraz Paulina Gębska . 

 mgr Justyna Ciszek

ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...



Zwycięska drużyna Mistrzostw Powiatu Kieleckiego 
w Piłce Halowej Dziewcząt

Kapitan drużyny 
odbiera zwycięski puchar
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