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zukanie myœli przewodniej, która okreœli specyfikê wypowiedzi, nie jest ³atwym zadaniem.S
W swojej poniek¹d zuchwa³oœci, wyobra¿am wiêc sobie, ¿e mam okazjê porozmawiania z Eklezjast¹.  

Pok³oni³abym mu siê nisko, bo to przecie¿ jeden z najwa¿niejszych poetów. A potem, pochwyci³abym go za 
rêkê  pytaj¹c, co nowego pod s³oñcem?

Dziœ na ³amach œwi¹tecznego wydania gazetki, czujnym okiem reportera utrwalamy pewien tylko zapis 
dzia³añ i inicjatyw nauczycieli i spo³ecznoœci uczniowskiej. Podejmowanym zadaniom przyœwieca idea woli 
dziedziczenia, wynikaj¹ca bowiem z symbolicznej nazwy gazetki „Pokolenia”. W tradycji odnajdujemy 
bowiem Ÿród³o pouczenia. Jak¿e piêknie pisa³ o niej Wincenty Pol: 

,,¯yæ za swe czasy, czciæ czasy ubieg³e, 
I sad zasadziæ, a i dom postawiæ,
I s³awy ojców za siebie poprawiæ,

I do Koœcio³a dodaæ chocia¿ ceg³ê,
I Ÿród³o dobyæ, a i ksiêgê now¹
Na star¹ pó³kê po³o¿yæ dêbow¹;

I zdobyæ serce i dzieciê wychowaæ...”
W. Pol ,,Wyprawa wiedeñska”

W imieniu zespo³u redakcyjnego
mgr Marzena Satalecka

Gazetkê szkoln¹ tworz¹ wypowiedzi uczniów, którzy odkrywaj¹ w nich swoje myœli, pogl¹dy, pasje. 
Doceniaj¹c ich trud i zaanga¿owanie, poznajmy ich bli¿ej, równie¿ w kadrze obiektywu.

Cz³onkowie Ko³a Dziennikarskiego:
Asia Garbacz, Ania Bernat, Ania Puchrowicz, Diana Kowalczyk, Karina Smolarczyk, Magdalena 

Del, Bernadetta Najman, Ewa Sójka, Milena Palacz, Izabela Ciszek, Kasia Hajduk, Kasia Celjewska, 
Ewelina Kowalska, Pawe³ Gêbski



Po grecku imiê Teresa znaczy³o: 
,,pochodz¹ca z wyspy Thera”. Magia 
imienia Teresa sygnalizuje si³y drzem-
i¹ce w ludzkiej a szczególnie kobiecej 
psychice. Si³y, które z moc¹ wulkanu 
potrafi¹ siê wydobywaæ na zewn¹trz. 
Si³y te s¹ Ÿród³em ¿yciowej energii ale 
równie¿ przyczyn¹ wielkich przemian. 

Czy identyfikuje siê Pani z tym 
okreœleniem?

T. P:Myœlê, ¿e tak. Drzemie we 
mnie si³a wulkanu. Mam bardzo du¿o 
niespo¿ytej energii. Widz¹c dobro 
i efekty mojej pracy, mam jej jeszcze 
wiêcej. Bardzo szybko podejmujê 
decyzjê.

 
Jaki jest Pani typ osobowoœci: choleryk, sangwinik, flegmatyk, czy mo¿e melancholik?
T. P: Jestem czêœciowo sangwinikiem, gdy¿ jestem optymistk¹, cholerykiem równie¿, bo mam du¿o energii 

i bywam impulsywna. Ale zawód nauczyciela wymaga du¿ych pok³adów cierpliwoœci wiêc mam te¿ coœ 
z flegmatyka.

Co s¹dzi Pani o uczniach, którzy znajduj¹ siê na pó³metku swej nauki a tak¿e tych, którzy zawitali 
dopiero w  mury naszej szko³y?

T. P: Widzê ogromny kontrast miêdzy klas¹ pierwsz¹ a drug¹. Drugoklasiœci s¹ bardzo rozwa¿ni, maj¹ ju¿ 
du¿¹ wiedzê i bogate doœwiadczenie. Ujawni³y siê te¿ pewne cechy osobowoœci, które zaczynaj¹ siê klarowaæ. 
Jednak wszyscy musz¹ sobie zdaæ sprawê, ¿e za rok czeka ich najwa¿niejszy egzamin jakim jest matura. 
W naszej szkole jej zdawalnoœæ jest bardzo wysoka. Wierzê, ¿e wszyscy zdadz¹ j¹ na wysokim poziomie, co 
pozwoli dostaæ sie na wymarzone uczelnie. Co do pierwszoklasistów zauwa¿y³am, ¿e jeszcze nie wiedz¹, 
czego tak naprawdê chc¹. Staram siê anga¿owaæ  m³odzie¿ w  ró¿ne przedsiêwziêcia,  aby mog³a odczuæ 
potrzebê dzia³ania i pracy nad sob¹. 

Jak mo¿e Pani zachêciæ gimnazjalistów, aby wybrali w³aœnie tê szko³ê?
T. P: Myœlê, ¿e nasza szko³a rozwija w uczniach ich pasje i d¹¿y, aby realizowali siê w tym, w czym s¹ 

dobrzy. Jesteœmy przyjazn¹ szko³¹. Kierujemy siê maksym¹: ,,Uczymy siê nie dla szko³y, lecz dla ¿ycia”.
Jest Pani osob¹, która realizuje z m³odzie¿¹ wiele projektów. Jakie prace zamierza Pani zrealizowaæ 

w tym roku?
T. P: Chcê rozwin¹æ zainteresowania m³odzie¿y i wzmocniæ wspó³pracê z rodzicami. Priorytetem s¹ dla 

mnie projekty szkolne, realizowa-
ne na tak wysokim poziomie jak do 
tej pory. 

Dziêkujemy serdecznie za 
rozmowê i ¿yczymy sukcesów w 
realizacji wytyczonych celów.

T. P: Dziêkujê. 

Uczennice klas IIb:
 Anna  Puchrowicz, 

Diana Kowalczyk,
 Karina Smolarczyk
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W DRODZE DO KARIERY Z POLITECHNIK¥ ŒWIÊTOKRZYSK¥ 

ZSP Nr 5 w £opusznie znalaz³ siê w gronie 30 szkó³ województwa œwiêtokrzyskiego bior¹cych udzia³ 
w projekcie. Dwuletni program rozwojowy, ukierunkowany na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów 
o utrudnionym dostêpie do edukacji, realizowany przez Politechnikê Œwiêtokrzysk¹ w ramach Programu 
Operacyjnego Kapita³ Ludzki Priorytet IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach adre-
sowany jest dla uczniów trzecich klas liceów ogólnokszta³c¹cych. Partnerem w projekcie jest Œwiêtokrzy-
skie Kuratorium Oœwiaty.

Celem ogólnym projektu jest zmniejszanie dysproporcji w osi¹gniêciach edukacyjnych uczniów z mate-
matyki poprzez rozwój matematycznych kompetencji kluczowych, którzy mog¹ podj¹æ studia na kierunkach 
technicznych oraz podniesienie jakoœci procesu kszta³cenia w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

Projekt obejmuje nastêpuj¹ce formy wsparcia : Dodatkowe Zajêcia Dydaktyczno-Wyrównawcze ZDW
- dodatkowe zajêcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki dla dwóch grup po 15 osób realizowane 

w szkole przez nauczyciela-24 godziny (poziom podstawowy i zaawansowany; uczeñ zakwalifikowany do 
projektu przypisany jest do grupy na podstawie wyniku koñcowego z matematyki w II klasie)

-zajêcia realizowane w szkole przez nauczyciela akademickiego Politechniki Œwiêtokrzyskiej - 2 godziny
-materia³y dydaktyczne w postaci skryptu z matematyki na poziomie maturalnym dla ka¿dego uczestnika 

Warsztaty Popularno-Naukowe WPN
-piêciogodzinne zajêcia dla 2 grup 15 osobowych, realizowane w Politechnice Œwiêtokrzyskiej w formie 

warsztatów popularno-naukowych, tj. wyk³ad autorski pracownika naukowego, zwiedzanie laboratoriów, 
spotkanie z w³adzami uczelni

-pakiet dydaktyczny(notatnik, pendrive)oraz lunch dla ka¿dego uczestnika Wsparcie dla uczniów w za-
kresie wyboru œcie¿ki kszta³cenia

-skuteczne metody i techniki uczenia siê matematyki, motywacja i zachêcanie do kszta³cenia siê, techniki 
komunikacji spo³ecznej, radzenie sobie ze stresem

-zajêcia realizowane w szkole z doradc¹ zawodowym-2x4 godziny
-zajêcia realizowane w szkole z psychologiem- 4 godziny Inkubator Talentów-obóz dla uczniów uzdol-

nionych
-siedmiodniowy obóz naukowy dla najlepszych dwóch uczniów trzecich klas w roku szkolnym 

2010/2011 i 2011/2012
-udzia³ w projekcie jest bezp³atny.

mgr Anna Szymkiewicz

NIE ZMARNUJ SZANSY - INWESTUJ W SIEBIE

Projekt adresowany jest do uczniów klas I, II, III Technikum. Realizowany jest w roku szkolnym 2010/
2011 dla 70 uczniów oraz w roku szkolnym 2011/2012 dla 70 uczniów. W sumie dla 140 beneficjentów. 

Wartoœæ projektu wynosi 496 000,00 z³. Jest to jedyny projekt w powiecie kieleckim. 
Uczniowie w ramach projektu uczestnicz¹ w zajêciach, oraz wyjazdach przedmiotowych: dwudniowy  do 

Poznania, jednodniowy do Krakowa, dwudniowy do Berlina, dwudniowy do Warszawy (³¹czne koszty 
wyjazdów wynosz¹ oko³o 118000 z³.

Ka¿dy uczestnik otrzyma materia³y dydaktyczne na kwotê oko³o 120 z³. 
Zajêcia odbywaj¹ siê w grupach po 10 uczniów  z nastêpuj¹cych przedmiotów:
- Jêzyk polski w wymiarze 2 godz. tygodniowo,
- Jêzyk niemiecki w wymiarze 2 godz. tygodniowo,
- Jêzyk angielski w wymiarze 2 godz. tygodniowo,
- Matematyka w wymiarze 2 godz. tygodniowo,
- Przedsiêbiorczoœæ w wymiarze 1 godz. tygodniowo,
- Informatyka w wymiarze 1 godz. tygodniowo,
- Geografia w wymiarze 1 godz. tygodniowo oraz zajêcia z psychologiem
Szko³a w ramach projektu zakupi pomoce dydaktyczne na kwotê 33 650 z³.
Asystentem ds. promocji jest p. Stanis³aw Iwanek, asystentem merytorycznym jest Cezariusz 

Najmrodzki. 
mgr Cezariusz Najmrodzki

POKOLENIA 5

ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŒ-JUTRO...



"Non scholae, sed vitae discimus” które zaprezentowa³y kilka piosenek dedykowa-
,,Nie dla szko³y, lecz dla ¿ycia uczymy siê” - ta nych nauczycielom i pracownikom szko³y. Na-

staro¿ytna maksyma przyœwieca³a tegorocznej stêpnie cz³onkowie Samorz¹du Uczniowskiego 
uroczystoœci Œlubowania uczniów klas pier- przedstawili krótki rys historyczny tego œwiêta 
wszych. Odby³a siê ona 13 paŸdziernika 2010 r. i z³o¿yli zebranym ¿yczenia. Pierwszoklasiœci 
i po³¹czona zosta³a z obchodami Dnia Edukacji w imieniu wszystkich uczniów wrêczyli nauczy-
Narodowej.Wœród przyby³ych goœci byli: cielom i pozosta³ym pracownikom kwiaty. 
Starosta Kielecki p. Zenon Janus, Sekretarz W kolejnej czêœci uroczystoœci dyrektor szko³y 
Powiatu Kieleckiego p. Barbara Piwnik, pro- p.Irena Marcisz wrêczy³a nagrody i wyró¿nienia 
boszcz Parafii £opuszno ks. Ireneusz Jakusik, dla nauczycieli za osi¹gniêcia w pracy dyda-
przedstawiciele Rady Gminy £opuszno oraz ktyczno-wychowawczej. Nastêpnie g³os zabrali 
rodzice uczniów. Na wstêpie g³os zabra³a dyr zaproszeni goœcie, którzy przy³¹czyli siê do 
szko³y p. Irena Marcisz, która serdecznie powita³a ¿yczeñ.
zaproszonych goœci, nauczycieli, rodziców mgr Halina Czeszek
i uczniów. 

Wieloletni¹ tradycj¹ szko³y jest uroczyste 
przyjêcie nowych uczniów w poczet spo³ecznoœci  
uczniowskiej poprzez z³o¿enie uroczystego 
œlubowania na sztandar szko³y. Tekst przysiêgi 
odczyta³a dyrektor szko³y, a ca³y ceremonia³ 
wkomponowany zosta³ w krótki, ale pe³en zadumy 
program poœwiêcony najm³odszym kole¿ankom 
i kolegom przygotowany przez Samorz¹d 
Uczniowski.

Do œlubowania w bie¿¹cym roku szkolnym 
przyst¹pi³o 132 uczniów. 

 Druga czêœæ uroczystoœci, poœwiêcona obcho-
dom Dnia Edukacji Narodowej, mia³a równie¿ 
podnios³y charakter. Rozpoczê³a siê koncertem 
szkolnych zespo³ów: muzycznego i wokalnego, 

„Enter your future” jest projektem 
realizowanym po raz pierwszy w Kielcach i na 
terenie woj. œwiêtokrzyskiego. Za jego 
organizacjê odpowiada AIESEC, niezale¿na 
apolityczna organizacja studencka, zrzeszaj¹ca 
studentów z ca³ego œwiata. 

Zajêcia prowadzili: Nino Chikviladze 
z Gruzji, Julia Stavniciuc z Mo³dawii, oraz 
Stanislav Gribachev z  Ukrainy.

Uczniowie wziêli udzia³ w zajêciach 
poœwiêconych dwóm cyklom tematycznym. 
Pierwszy obejmowa³:  Przedsiêbiorczoœæ oraz 
Komunikacjê Interpersonaln¹. Wszystkie 

klasy maturalne wziê³y w nim udzia³.  Drugi  natomiast obejmuj¹cy: Negocjacje, Zarz¹dzanie czasem oraz 
Pracê Zespo³ow¹ skierowany by³ do najaktywniejszych uczniów z cyklu  pierwszego. Mimo, ¿e odby³y siê 
w dni wolne od zajêæ dydaktycznych  cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem.

mgr Magdalena Rowiñska
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Warsztaty jêzykowe

Œlubowanie klas pierwszych i Dzieñ Edukacji Narodowej
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Ogólnopolski Tydzieñ Kariery w ZSP Nr 5

Kwesta
e wrzeœniu oraz w paŸdzierniku 2010r. uczniowie naszej szko³y wziêli udzia³ w kweœcie na rzecz WStowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Osobom Niepe³nosprawnym. Podczas akcji wolontariusze 

kwestowali na terenie £opuszna rozdaj¹c kwiatuszki wykonane przez podopiecznych Stowarzyszenia za 
cenê „co ³aska”. W czasie kwest uda³o siê uczniom zebraæ 861,29 z³ we wrzeœniu oraz 663,56 z³ 
w paŸdzierniku. Kolejne akcje bêd¹ siê odbywaæ  w miesi¹cach od marca do czerwca 2011r.

Uczniowie, którzy aktywnie bêd¹ uczestniczyæ w kwestach przez ca³y rok szkolny otrzymaj¹ 
podziêkowania w formie dyplomów oraz sfinansowany przez Stowarzyszenie wyjazd do kina.

mgr Justyna Ciszek

BLI¯EJ LITERATURY

Dnia 4 listopada w ZSP Nr 5 w £opusznie goœci³ Pani¹ Irenê PaŸdzierz - kieleck¹ powieœciopisarkê, 
nowelistkê, laureatkê Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stefana ¯eromskiego, cz³onkiniê 
Kieleckiego Oddzia³u ZLP.

Podczas spotkania z m³odzie¿¹ literatka mówi³a o pocz¹tkach swojej przygody z pisarstwem, o fascynacji 
tworzenia, pisarskich inspiracjach, prezentowa³a fragmenty swoich dzie³. 

Ksi¹¿ki Ireny PaŸdzierz to m. in. Marzeñ zielone migda³y, Urok tajemnicy, Bia³y koñ z chêciñskiego 
zamku, Kiedy zwierzêta mówi¹, To siê zdarza, Witaj Europo! Pod ok³adk¹ ka¿dej z nich czeka na czytelnika 
pewna historia opowiedziana dusz¹, przesz³oœci¹, wspó³czesnoœci¹… Ka¿da z ksi¹¿ek zabiera odbiorcê 
w podró¿ po œwiecie drugiego cz³owieka, krajobrazie jego myœli, prze¿yæ, codziennoœci…

Uczestnicy mieli okazjê porozmawiaæ z autork¹, zadaæ nurtuj¹ce pytania czy poprosiæ o dedykacjê 
tudzie¿ autograf.   

mgr Dorota Pruska

 dniach 18-24 paŸdziernika 2010 r. uczniowie klas maturalnych Wuczestniczyli w warsztatach z doradcami zawodowymi wojewódzkiego 
Urzêdu Pracy oraz z doradc¹ zawodowym z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Piekoszowie. Warsztaty mia³y na celu zapoznanie m³odzie¿y 
koñcz¹cej edukacjê na poziomie szko³y œredniej z oczekiwaniami pracodawców 
oraz wymaganiami, jakie stawia przed m³odymi ludŸmi rynek pracy. 

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odby³y siê równie¿ spotkania z 
przedstawicielami Biura  Karier Wy¿szej Szko³y Handlowej w Kielcach oraz 
Wy¿szej Szko³y Ekonomii i Prawa w Kielcach. Prowadz¹cy zajêcia przekazali 
m³odzie¿y informacjê na temat aktualnej sytuacji na œwiêtokrzyskim rynku pracy, a 

tak¿e wskazali na trendy rozwojowe obserwowane w skali 
ca³ego kraju. 

Uczestnicy spotkania zostali równie¿ zapoznani z ofert¹ edukacyjn¹ wy¿ej 
wymienionych uczelni. Przedstawiono warunki studiowania na uczelni, pakiety 
socjalne dla uczniów oraz korzyœci p³yn¹ce z uzyskania tytu³u in¿yniera i magistra. 
Wszyscy uczestnicy warsztatów zgodnie stwierdzili, ¿e zajêcia przybli¿y³y im 
problematykê planowania kariery i wyboru dalszego kszta³cenia.

Udzia³ w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery by³ dla naszej szko³y pozytywnym 
doœwiadczeniem „Dobrych praktyk”. Wszystkie dzia³ania mia³y uzasadniony 
cel, dziêki któremu uczniowie zdobyli wiedzê i rozwinêli myœlenie na temat 
w³asnego rozwoju zawodowego.

mgr Alina Kwapisiñska
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Nowy kierunek ZSP Nr 5: 
Technik Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy

£¹czy nas Jego imiê - 
Zjazd szkó³ nosz¹cych imiê 

Jana Paw³a II

 bie¿¹cym roku szkolnym 2010/2011 w ZSP WNr 5 w £opusznie powsta³ nowy typ szko³y  
Policealne Studium Dla Doros³ych na kierunku 
Technik Bezpieczeñstwa i  Higieny Pracy .  
Nowoutworzony kierunek cieszy siê bardzo du¿ym 
zainteresowaniem wœród absolwentów szkó³ œrednich. 
Od paŸdziernika bowiem naukê na nim rozpoczê³o a¿ 42 
s³uchaczy.

Cykl kszta³cenia w Policealnym Studium dla 
Doros³ych trwa 3 semestry (1,5 roku). Zajêcia odbywaj¹ 
siê w systemie zaocznym, co 2 tygodnie, popo³udniami 
w pi¹tki oraz w soboty. 

S³uchacze zdobywaj¹ wiedzê z zakresu ochrony pracy, 
profilaktyki, kodeksu pracy,  fizjologii i ergonomii pracy, 
toksykologii, analizy i oceny zagro¿eñ. Program 
nauczania obejmuje równie¿ podstawy mechaniki, 
podstawy konstrukcji, budowy maszyn i ry-
sunku  techn icznego ,  t echn ik i  wytwarzan ia  
z materia³oznawstwem, podstawy przedsiêbiorczoœci, 
statystyki, ekonomiki, u¿ytkowanie komputera a tak¿e 
podstawy psychologii i socjologii. 

Wykszta³ceni przez nas absolwenci kierunku Technik 
Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy bêd¹ posiadaæ pe³ne 
uprawnienia do podjêcia pracy w ma³ych i œrednich 
podmiotach gospodarczych. W myœl nowym przepisom 
mówi¹cym o tym, i¿ ka¿da firma zatrudniaj¹ca powy¿ej 
100 osób musi zatrudniæ specjalistê ds. bezpieczeñstwa 
i higieny pracy, a mniejsze firmy czêsto korzystaj¹ z ich 
us³ug nowopowsta³y typ szko³y w ZSP NR 5 w £opusznie  
- Technik BHP - oferuje absolwentom zawód 
z przysz³oœci¹.

mgr Agnieszka Czaja

W dniu 6 paŸdziernika 2010 uczniowie ZSP 
N R  5  w  £ o p u s z n i e  w z i ê l i  u d z i a ³  
w zorganizowanej ju¿ po raz dziesi¹ty na Jasnej 
Górze Pielgrzymce Rodziny Szkó³ im. Jana 
Paw³a II. W uroczystoœciach wziê³y udzia³ 
poczty sztandarowe i delegacje szkó³ z ca³ej 
Polski nosz¹ce imiê Wielkiego Rodaka. 

Spotkanie rozpoczê³a Msza œw., której 
przewodniczy³ abp Henryk Tomasik. Podczas 
homilii metropolita podpowiada³ m³odym, w 
jaki sposób mog¹ naœladowaæ swojego patrona. 
Podkreœla³ tak¿e, ¿e  szko³y imienia Jana Paw³a 
II w szczególny sposób przyjmuj¹ przes³anie 
swego Patrona i podejmuj¹ trudne zadania 
realizowania Jego wskazañ we wspó³czesnym 
œwiecie. 

Ca³emu spotkaniu towarzyszy³ œpiew, 
wspólna modlitwa, zaduma oraz refleksja nad 
postaci¹ i nauczaniem Jana Paw³a II. 

mgr Agnieszka Czaja



Uczelnia Kierunek Iloœæ

Politechnika Œwiêtokrzyska Budownictwo 6
In¿ynieria œrodowiska 3
Transport i logistyka 5
Informatyka 2
Zarz¹dzenie in¿.  produkcji  3

UJK Kielce Pielêgniarstwo i po³o¿nictwo 4
Pedagogika 2
Resocjalizacja 2
Zarz¹dzanie i marketing 2
Psychopedagogika 3
Ekonomia 1

Wszechnica Œwiêtokrzyska Akademia WF 2

WSH w Kielcach Transport i logistyka 5

Œl¹ska Wy¿sza Szko³a Medyczna Kosmetologia 2

WSETiNS w Kielcach Pedagogika 2
Naucznie wczesnoszkolne
z jêzykiem angielskim
i informatyk¹ 1

WSEiP w Kielcach Prawo 2
Kosmetologia 1

WSA w Kielcach Ekonomia 1

Policealna szko³a Technikum farmaceutyczne 1

Studium BHP 1

wych. klasy IIIA mgr Anna Szymkiewicz
wych. klasy IIIB mgr Stanis³aw Iwanek

LOSY ABSOLWENTÓW LO I TT¯ 
                  ROCZNIK 1990-1991

ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŒ-JUTRO...
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 W roku szkolnym 2009/2010 mury naszej 
szko³y opuœci³o 36 absolwentów Technikum 
Technologii ¯ywnoœci. Uczniowie zdobywali 
wiedzê z zakresu metod wytwarzania, 
przetwarzania i przechowywania ¿ywnoœci. 
Uzyskali bardzo dobre przygotowa-
nie z przedmiotów ogólnokszta³c¹cych oraz 
gruntowne przygotowanie zawodowe.

Absolwenci koñcz¹cy nasz¹ szko³ê podjêli 
naukê na nastêpuj¹cych uczelniach: 
Akademia Rolnicza w £odzi, Turystyka 
i Gastronomia w Kielcach, Zarz¹dzanie na 
UJK w Kielcach, Centralna Szko³a 
Po¿arnictwa w Czêstochowie.

Zak³ady, w których nasi uczniowie znaleŸli 
zatrudnienie to: Zak³ady Miêsne ,,WIR” 
w £opusznie ,  Zak³ad  RzeŸniczo-
Wêdliniarski Hochel w Micigozdzie oraz 
rodzinna firma zwi¹zana z produkcj¹ wêdlin 
,,Jankowscy” z Rudy Strawczyñskiej. 
W specjalnoœci piekarniczo-ciastkarskiej 10 
naszych uczniów znalaz³o zatrudnienie 
w okolicznych piekarniach i ciastkarniach, s¹ 
to nastêpuj¹ce firmy: Piekarnia ,,Kozak” 
w £opusznie, Piekarnia ,, Nowa” w £opu-
sznie, Zak³ad Piekarniczo-Ciastkarski 
,,Kosiñscy” w  Piekoszowie, Piekarnia ,,Pod 
Telegrafem” w Kielcach.

mgr Gra¿yna Bekier

mgr Cezariusz Najmrodzki



POKOLENIA10

UROCZYSTOŒÆ POŒWIÊCENIA SZTANDARU SZKO£Y

ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŒ-JUTRO...

Niecodzienna uroczystoœæ mia³a miejsce 
10.XI. 2010 roku w Koœciele Parafialnym pod 
wezwaniem Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego 
w £opusznie.

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. 
Kardyna³a Karola Wojty³y w £opusznie ob-
chodzi³ uroczystoœæ poœwiêcenia sztandaru 
szko³y. Jak¿e ¿ywo wiêc zabrzmia³y echa listop-
adowych s³ów: ,,Daj nam poczucie si³y, by s³owa 
siê spe³ni³y nad ziemi¹ t¹ szczêœliw¹”.

Mszê œwiêt¹, której przewodniczy³ absolwent 
szko³y ks. dr Adam Perz; wicedyrektor 
Wy¿szego Seminarium Duchownego w Kiel-
cach, uœwietnili przedstawiciele w³adz samo-

rz¹dowych, powiatowych, dyrektorzy szkó³ i poradni, przedstawiciele Kuratorium Oœwiaty w Kielcach, 
pracownicy szko³y, m³odzie¿, spo³ecznoœæ gminy £opuszno.

Niezwyk³oœæ i podnios³oœæ uroczystoœci zosta³y podkreœlone w wyst¹pieniu dyrektor szko³y 
mgr Ireny Marcisz. Symbolika sztandaru to fundament pracy wychowawczej ca³ej szko³y.

To lekcja historii i patriotyzmu. Awers sztandaru stanowi bowiem, emblemat or³a w koronie god³a 
naszego pañstwa. Rewers zdobi¹ insygnia papieskie otoczone napisem Zespó³ Szkó³ 
Ponadgimnazjalnych Nr 5 w £opusznie.

P³at sztandaru, otoczony z³otymi frêdzlami, zatkniêty jest na drzewcu. Drzewiec opatrzono z³oconymi 
okuciami w postaci: z³¹cza, trzewika i g³owicy, sk³adaj¹cej siê z tulei, podstawy or³a zrywaj¹cego siê do 
lotu.

 Ogniwem ³¹cz¹cym przesz³oœæ z teraŸniejszoœci¹ jest historia szko³y. Jej najwa¿niejsze epizody na 
przestrzeni kolejnych lat, przypomnia³ zebranym dr Piotr Starzyk  autor monografii szko³y, opracowa-
nej w zwi¹zku z obchodami Jubileuszu 60- lecia szko³y.

Ceremonia³u poœwiecenia sztandaru dokona³ ks. Dziekan Ireneusz Jakusik.
Rodzice œwiadomi odpowiedzialnoœci za wychowanie m³odego pokolenia, przekazali sztandar na rêce 

pani Dyrektor, jako symbol wspólnych d¹¿eñ rodziców i nauczycieli.
Przyjmuj¹c sztandar szko³y w imieniu wszystkich nauczycieli ucz¹cych w szkole, Dyrektor zapewni³a, 

¿e bêdzie otoczony czci¹ i szacunkiem.
Honorowy akt przejêcia sztandaru przez przedstawicieli spo³ecznoœci uczniowskiej, sta³ siê uwieñcze-

niem ceremonia³u.
S³owa homilii g³oszonej przez ks. dr Adama Perza, sta³y siê drogowskazem do budowania w³aœci-

wych postaw : poszanowania tradycji, kszta³towania pozytywnych relacji miêdzy ludŸmi.
 Muzyczn¹ oprawê mszy œwiêtej wzbogaci³ zespó³ muzyczny SOLI DEO, którego cz³onkami s¹ 

uczniowie naszej szko³y. Poezja czo³owych polskich wieszczy, wkomponowana zosta³a w program 
artystyczny przygotowany przez mgr Agnieszkê Czajê. Zaduma i refleksja nad losem Polski i Polaka  to 
w³aœciwy ton w przede dniu Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci. Myœlenie o narodzie stworzy³o swoisty 
Œwiatowid postaci i idei. £¹czy³ siê on z chrzeœcijañsk¹ modlitw¹ i dziêkczynieniem prze³o¿onym w s³o-
wach: ,,Daj Nam ka¿demu po trochu […] i mnie w opiece swej miej”.

Ca³oœæ uroczystoœci zakoñczy³a symboliczna forma wbijania gwoŸdzi przez delegatów ró¿nych 
œrodowisk w drzewce sztandaru.

   Uroczystoœæ poœwiêcenia sztandaru przez spo³ecznoœæ ZSP Nr 5 w £opusznie na d³ugo pozostanie 
w sercach i pamiêci.

  Bogactwo symboli, moc wypowiadanych s³ów konfrontowaæ bêdzie odt¹d z teraŸniejszoœci¹. Oby 
budowa³y one kolejny rozdzia³ kart historii szko³y. Jej now¹ ksiêgê rozpoczynaæ mog¹ i powinny s³owa: 
,,Wiêc s³u¿my mu ze wszystkich si³, sw¹ prac¹, wiedz¹, cnot¹.” Bo […] tylko tak budowaæ mo¿na przy-
sz³oœæ[…] Z³ot¹.

mgr Marzena Satalecka



Wicestarosta Powiatu Kieleckiego
p. Marian Ferdek







I NARODOWE ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI

w s³owie poetyckim...

... i muzycznym...

POŒWIÊCENIE SZTANDARU



czêsto, choæby niezapomniana uroczystoœæ 

nadania naszej szkole nowego sztandaru. By³o to 

dla nas bardzo stresuj¹ce. Zdawaliœmy sobie 

sprawê z powagi sytuacji. By³a to bardzo wa¿na 

chwila w ¿yciu szko³y, a jednoczeœnie i dla nas, 

poniewa¿ obok sztandaru,„byliœmy” naj-

wa¿niejsi. Wszyscy nas obserwowali.

Czy warto przyjmowaæ na siebie takie 

wyzwania?

Pewnie, ¿e warto. Ta postawa wiele nas uczy. 

Czujemy siê potrzebni oraz zaanga¿owani w ¿ycie 

naszej szko³y.

Na koniec, chcia³abym Wam jeszcze zadaæ 

bardzo kluczowe pytanie, a mianowicie, czy 

macie ju¿ swoich nastêpców? Jest ono bardzo  

wa¿ne, bo mo¿e któremuœ z naszych czytelników Jak czujecie sie w tych odpowiedzialnych 

spodoba sie wasza rola w szkole i postanowi pójœæ rolach?

w wasze œlady.Przyznajemy, ¿e nasze pocz¹tki ze sztandarem 

Nie mamy jeszcze nastêpców, ale jak ju¿ by³y trudne, ale z czasem nauczyliœmy siê godnie 

wspominaliœmy wczeœniej, z ogromn¹ radoœci¹ reprezentowaæ szko³ê. Przynajmniej, tak nam siê 

damy szansê naszym m³odszym kolegom. Jedno wydaje. Dajemy z siebie wszystko, aby pokazaæ jak 

jest jednak pewne: nie oddamy sztandaru bardzo wa¿na jest dla nas, (mimo, ¿e jesteœmy 

w niepowo³ane rêce. Nasi nastêpcy musz¹ byæ m³odymi ludŸmi), ta funkcja. Chcemy byæ 

bardzo odpowiedzialni oraz profesjonalni. profesjonalistami, w tym co robimy.

Bardzo dziêkujê Wam za ten wywiad. By³o to Jakie trzeba spe³niaæ kryteria, aby zostaæ 

bardzo ciekawe doœwiadczenie. uznanym za godnych reprezentowania sztandaru 

My tak¿e dziêkujemy. Nie spodziewaliœmy siê, szko³y?

¿e ktoœ „wpadnie” na pomys³ przeprowadzenia Wydaje nam siê, ¿e przede wszystkim trzeba 

z nami wywiadu. Jak widaæ pe³nienie naszej wykazaæ siê si³¹ woli, odpowiedzialnoœci¹ oraz 

funkcji w szkole ma wiele plusów...;)powag¹. Ciê¿ko jest nam czasem wytrwaæ w tych 

podnios³ych chwilach, ale ka¿de niedoci¹gniêcie 

Z przedstawicielami pocztu szkolnego uczy nas pokory. Dziêki temu stajemy sie bardziej 

ucz. kl. IIIa:Izabel¹ B³aszczyk,cierpliwi, co mo¿emy wykorzystaæ w naszym 

Klaudi¹ Jachimczyk osobistym ¿yciu.

i Dawidem WalczyñskimCzy by³a jakaœ sytuacja podczas uroczystoœci 

 rozmawia³a Asia Garbacz.szkolnej, która utkwi³a Wam w pamiêci?

Pewnie, ¿e by³a... Takie sytuacje zdarzaj¹ siê 
POKOLENIA 11

PRZYSZ£OŒÆ JU¯ TERAZ

POCZET SZKO£Y-W OSOBISTEJ ODS£ONIE



Imiê:  Aneta Imiê:  £ukasz 

Nazwisko: Wêgrzyn Nazwisko: Kuropatwa

*Nauczyciel przedmiotu: Historia *Nauczyciel przedmiotu: Wychowanie fizyczne

*Ulubiona ksi¹¿ka/i:  Fiodor Dostojewski ,,Zbrodnia *Ulubiona ksi¹¿ka/i: ,,Internet''

       i kara'' *Ulubiony film/y: Filmy akcji

*Ulubiony film/y: Trzystu *Ulubiona potrawa: Spaghetti

*Ulubiona potrawa: Pierogi z miêsem *Szczêœcie to: posiadanie wielu przyjació³

*Szczêœcie to: Mi³oœæ, rodzina i przyjaciele *Autorytetem s¹: Cz³onkowie najbli¿szej rodziny 

*Autorytetem jest: Jan Pawe³ II Imiê:  Agata 

Imiê:  Agnieszka Nazwisko: Œwieboda

Nazwisko: Sikora *Nauczyciel przedmiotu: Przedmioty zawodowe 

*Nauczyciel przedmiotu: Przedmioty zawodowe   w Technikum Fryzjerskim 

       w Zasadniczej Szkole Zawodowej *Ulubiona ksi¹¿ka/i: Dorota Terakowska ,,Poczwarka'' 

*Ulubiona ksi¹¿ka/i: Powieœci autobiograficzne *Ulubiony film/y: Miœ 

*Ulubiony film/y: Komedie *Ulubiona potrawa/y: Wszelkie rodzaje sa³atek

*Ulubiona potrawa: Spaghetti *Szczêœcie to: Posiadaæ wspania³¹ rodzinê, oraz

*Szczêœcie to: Mieæ poczucie spe³nienia i byæ zdrowym   realizowaæ swoje plany i marzenia 

*Autorytetem jest: Jan Pawe³ II *Autorytetem jest: To zale¿y od dziedziny ¿ycia, 

Imiê: Wojciech   lecz najwiêkszym jest Jan Pawe³ II

Nazwisko: Miros³awski Imiê:  Agnieszka 

*Nauczyciel przedmiotu: Przedmioty zawodowe Nazwisko: Sitek

       w Technikum Mechanicznym *Nauczyciel przedmiotu: Matematyka

*Ulubiona ksi¹¿ka/i: Waldemar £ysiak ,,Szachista'' *Ulubiona ksi¹¿ka/i: Powieœci Katarzyny Grocholi 

*Ulubiony film/y: Zasady domina *Ulubiony film/y: Zielona mila

*Ulubiona potrawa: Kaczka po pekiñsku *Ulubiona potrawa: Pierogi z miêsem i kapust¹

*Szczêœcie to: Rodzina i dzieci *Szczêœcie to: Radoœæ z ka¿dego dnia

*Autorytetem jest: Józef Pi³sudski *Autorytetem jest: Mama

PREZENTACJI S£ÓW KILKA... NASI NOWI 
PROFESOROWIE

PRZYSZ£OŒÆ JU¯ TERAZ
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Naszym nowym profesorom ¿yczymy owocnej pracy pedagogicznej!
Magdalena Del i Bernadetta Najman

Aneta Wêgrzyn Agnieszka Sikora Wojciech Miros³awski £ukasz Kuropatwa Agata Œwieboda Agnieszka Sitek



POKOLENIA 13

PRZYSZ£OŒÆ JU¯ TERAZPRZYSZ£OŒÆ JU¯ TERAZ

Klaudia B³aszczyk: 

- I miejsce- V Wojewódzki Festiwal Piosenki ¯o³nierskiej i Partyzanckiej

        im. Micha³a Cetnera 2010 r.

- III miejsce - festiwal ,,Scena dla Ciebie” 2010 r.

- I miejsce w XI Powiatowych Przegl¹dach Artystycznych 2010 r.

-II miejsce - w Chor¹gwialnych Spotkaniach Artystycznych, Zespo³ów

        Muzycznych i Solistów 2010 r.

-I miejsce Miêdzynarodowy Festiwal ,,Majowa Nutka” Czêsto

       -chowa 2010 r.

- II miejsce- miêdzynarodowy festiwal  ,,OPUS” Hiszpania 2010 r.

Licealiada w s³owie pierwszoklasistki

Mateusz Sobieraj:

-Laureat VII Olimpiady Przedmiotowej z Historii

-9 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Tematycznym

     organizowanym z okazji 70. Rocznicy Wybuchu II Wojny

       Œwiatowej

-Finalista XV Konkursu ,,Losy ¿o³nierza i dzieje orê¿a

      polskiego w  latach 972- 1514 od Cedyni do Orszy”

-najlepszy wynik egzaminu gimnazjalnego w Spo³ecznym

       Gimnazjum Nr 1

Utalentowani pierwszoklasiœci!!!

Wchodz¹c w progi tej szko³y, pomimo wielu znajomych, wszystko by³o dla mnie nowoœci¹. Nowi 

nauczyciele, nowa klasa, kilka nowych przedmiotów, kilka nowo obowi¹zuj¹cych zasad. Nasza klasa doœæ 

szybko siê zintegrowa³a, nie tylko w szkole, ale tak¿e poza ni¹. Mo¿e w³aœnie dlatego, ju¿ po 3 miesi¹cach 

nauki w naszej klasie panuje zasada „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.

Nauczycieli jeszcze nadal poznajemy. Ich sposoby odpytywania, przeprowadzania lekcji, robienia 

klasówek, a mówi¹c trochê ¿artobliwie i w jêzyku uczniowskim „orientowanie siê, gdzie, jak i u kogo mo¿na 

coœ œci¹gn¹æ”. 

W szkole panuje bardzo mi³a atmosfera i myœlê, ¿e pod¹¿a ona w stronê myœli Alberta Einsteina : „Nauka 

w szko³ach powinna byæ prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uwa¿ali j¹ za cenny dar, a nie ciê¿ki 

obowi¹zek”. 

Uczennica klasy IB Izabela Ciszek



BYÆ DOJRZA£YM CHRZEŒCIJANINEM
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KATOLICKIE STOWARZYSZENIE M£ODZIE¯Y
DZIA£AJ¥CE PRZY PARAFII £OPUSZNO

Czym jest KSM? KSM to organizacja zrzeszaj¹ca m³odych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragn¹cych 
twórczo i aktywnie wykorzystaæ swoj¹ m³odoœæ. KSM to tak¿e najlepszy sposób, by odnaleŸæ swoje miejsce 
nie tylko w grupie rówieœników w szkole b¹dŸ parafii, ale w Stowarzyszeniu tworz¹cym w Polsce jedn¹ 
wielk¹ rodzinê. Rodzinê ludzi m³odych, gotowych ca³ym swoim ¿yciem „s³u¿yæ Bogu, Koœcio³owi i 
OjczyŸnie”.

Katolickie Stowarzyszeni M³odzie¿y dzia³aj¹ce przy parafii pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w 
£opusznie dzia³a od jesieni 2008. Pocz¹tkowo KSM tworzy³a ma³a grupa osób, z czasem szeregi 
Stowarzyszania zasilili nowi m³odzi ludzie. Opiekunem KSM jest ks. Tomasz Cieniuch. 

Co robi KSM? Pierwsze nasze dzia³ania to organizowanie poszczególnych dni np. Triduum ku Czci 
Stanis³awa Kostki( trzy dni upamiêtniaj¹ce postaæ œw. Stanis³awa Kostki patrona m³odzie¿y), Miko³ajki, 
Jase³ka, Misterium Meki Pañskiej, które s¹ organizowane regularnie ka¿dego roku. Z biegiem czasu 
przyst¹piliœmy do bardziej ambitnych dzia³añ. W czerwcu 2009 roku zorganizowaliœmy I Piknik Rodzinny, 
który mia³ za zadanie zrzeszyæ ³opuszañskie rodziny do wspólnej zabawy.  Pomys³ ten by³ przys³owiowym ,, 
trafem w dziesi¹tkê'', gdy¿ na imprezê przyby³o mnóstwo rodzin z naszej parafii i nie tylko.  W 2010 bie-
¿¹cym roku równie¿ zorganizowaliœmy Piknik Rodzinny. Zaprosiliœmy na ten dzieñ zespó³ muzyczny 
Kerygmat z Wy¿szego Seminarium Duchownego, który zrobi³ ogromn¹ furorê, nie zbrak³o te¿ zapiera-
j¹cych dech w piersiach wydarzeñ jakim  by³ pokaz chooperów. W maju tego roku zorganizowaliœmy ,,Dzieñ 
Œwiêtoœci ¯ycia'', przyby³o na niego mnóstwo m³odych, którzy mogli pos³uchaæ wyk³adu na temat aborcji 
i eutanazji. Dzisiaj Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y dzia³a bardzo prê¿nie, staramy siê urozmaicaæ 
¿ycie parafialne. Przyk³adem tego jest wiele spotkañ tematycznych, wyjazdów wakacyjnych  jak równie¿ 
wyjazdów na narty w czasie przerw zimowych  dla dzieci i m³odzie¿y. W ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca w 
godzinach wieczornych organizujemy czuwanie ze œpiewem i konferencj¹ dla wszystkich parafian, jest to dla 
nasz czas wyciszenia, nostalgii i przemyœleñ.

Wszystkich, którzy chcieliby, by z nami s³u¿yæ Bogu, ludziom, Koœcio³owi i OjczyŸnie 

Zapraszamy na cotygodniowe spotkania o godz. 14.00!!!

Do³¹cz do nas!

Ania Bernat



DNI SKUPIENIA W ZAKONIE SIÓSTR S£U¯EBNICZEK
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 dniach 15-17 paŸdziernika odby³y siê rekolekcje dla dziewcz¹t przygotowane przez Siostry WS³u¿ebniczki w Krakowie. Naszym, poœrednikiem by³ ks. Józef Cichoñ, który organizuj¹c nam 
transport, umo¿liwi³ wyjazd.

 Modlitewne czuwanie rozpoczê³a krótka pantonima przygotowana przez siostry oraz Msza Œw. Nastêpnie, 
odby³o siê spotkanie integracyjne, podczas którego mia³yœmy mo¿liwoœæ zapoznania siê z pozosta³ymi ucze-
stniczkami rekolekcji. Okaza³o siê, ¿e nasza ³opuszañska grupa jest najliczniejsza, gdy¿ uczestniczy³o w niej a¿ 21 
dziewcz¹t. 

 Ka¿dy dzieñ rozpoczyna³ siê wspóln¹ modlitw¹, po której bra³yœmy udzia³ w zajêciach warsztatowych. 
Wspólnie zastanawia³yœmy siê jak we wspó³czesnym œwiecie, w którym trudno nieraz poradziæ sobie z codzien-
noœci¹, powinna odnaleŸæ siê wspó³czesna m³odzie¿. W myœl zasady Œw. Augustyna, ¿e ,,Kto dobrze œpiewa ten 
dwa razy siê modli”, codziennie uczestniczy³yœmy we wspólnych œpiewach pieœni oazowych, które pozwoli³y 
nam w sposób duchowy, prze¿yæ czas rekolekcji.

Dziêki temu wyjazdowi, nie tylko zyska³yœmy nowe znajomoœci, ale równie¿ ka¿da z nas mia³a czas na wyci-
szenie siê, zastanowienie nad swoim 
¿yciem.

W grudniu 28-30 odbêdzie siê 
kolejny zjazd, tym razem w Zak-
opanym, na który serdecznie 
zapraszamy wszystkie  dziewczêta.

Ewa Sójka, Milena Palacz

BYÆ DOJRZA£YM CHRZEŒCIJANINEM



,,Jeœli kiedyœ uda Ci siê trwaæ w teraŸniejszoœci, staniesz siê szczêœliwszym cz³owiekiem” 

Paulo Coelho „Alchemik” 

Podobnie jak wielu m³odych ludzi w moim otoczeniu, ¿yjê chwil¹. 

Ka¿dy kolejny dzieñ jest dla mnie nowym wyzwaniem. Kompletnie 

niezorganizowana, czêsto nie potrafiê odnaleŸæ swojego miejsca w 

œwiecie. Wydaje mi siê, ¿e jestem jeszcze zbyt m³oda na powa¿ne 

rozwa¿ania, a co gorsze decyzje. Wielu z nas , czuje to, co ja, uto¿s-

amia siê z tym. Kompletnie nie myœlimy o przysz³oœci i jesteœmy 

idealistami o wybuja³ej wyobraŸni. Jednak niespodziewanie (nie 

potrafiê wyjaœniæ dlaczego tak siê dzieje) uœwiadamiamy sobie, ¿e 

wkroczyliœmy w bardzo dziwny, niezrozumia³y dla nas rozdzia³ w 

¿yciu. Jak siê póŸniej okazuje, jest to dla nas decyduj¹cy moment. Nie 

potrafimy siê z tym pogodziæ. Chcemy ¿yæ sobie w³asnym ¿yciem, a¿ 

przychodzi do nas, zupe³nie niespodziewanie czas ogromnych zmian. 

To jest silniejsze od nas. Do naszego umys³u przyp³ywa tysi¹ce pytañ 

dotycz¹cych sensu ¿ycia. Zastanawiamy siê, jak¹ rolê w nim gramy... 

Stajemy siê po prostu, doroœli, dojrzewamy. Stoj¹c u progu doro-

s³oœci, chcemy wybraæ odpowiedni¹ drogê dla siebie. Szukamy 

œcie¿ki, która poprowadzi nas do spe³nienia oraz szczêœcia. Ka¿dy 

przecie¿ ma marzenia i pragnie ich realizacji. Poznajemy w tym czasie siebie, swoje potrzeby i priorytety. 

Czêsto zastanawiamy siê nad naszym dotychczasowym postêpowaniem. Doskonale wiemy, ¿e tylko i 

wy³¹cznie od nas zale¿y nasza przysz³oœæ i to jakimi staniemy siê ludŸmi. Jesteœmy przera¿eni i nie wiemy, co 

mamy ze sob¹ zrobiæ, jak pokierowaæ w³asnym ¿yciem. Prowadzimy wewnêtrzn¹ walkê: czy poœwiêciæ siê 

nauce, czy te¿ czerpaæ z ¿ycia jak najwiêcej, bo przecie¿ jesteœmy m³odzi. Nauka, niech bêdzie wa¿nym 

dodatkiem do szczêœcia. ZnajdŸmy w niej rzeczy, które nas interesuj¹, daj¹ nam satysfakcjê a nie s¹ tylko 

przykrym obowi¹zkiem. Nauczmy siê  poznawaæ ¿ycie, otaczaj¹cy nas œwiat. Miejmy w³asny œwiatopogl¹d, 

oddychajmy nasz¹ m³odoœci¹ , ¿yjmy...

Asia Garbacz

Wspó³czesny Romeo , to typowe dziecko neo, spêdzaj¹ce ca³y dzieñ przed kompu-

terem. Jedyna dziewczyna z jak¹ rozmawia-to jego siostra. Jak widaæ, do idea³u daleka 

droga. Romeo, Romeo, gdzie jesteœ? Mo¿na by nawet zaœpiewaæ, gdzie ci mê¿czyŸni? 

Dziewczyny nie oszukujmy siê, prawdziwy Romeo nie istnieje. Nie przyniesie nam 

bukietu kwiatów, jedyne na co go staæ to ustawienie opisu na GG. Mi³oœæ wyra¿ona 

przez przecinek i gwiazdkê.

Jednak nie nale¿y siê za³amywaæ. Mê¿czyŸni to takie ma³e dzieci, przecie¿ póŸniej 

dojrzewaj¹, niektórzy wcale. My kobiety musimy sobie z tym poradziæ. Jeœli chcesz 

mieæ ksiêcia z bajki-wychowaj go sobie. Ka¿da z nas ma swoje sposoby: smutna minka, ciche dni, nale¿y równie¿ 

okazywaæ fascynacjê ich czynami, uwielbiaj¹ to. Trochê wyrzeczeñ i z bobasa wyroœnie porz¹dny ch³opak.

Drodzy Panowie, kobieta to delikatne stworzonko, które potrzebuje troski i opieki. Czu³ych maleñkich gestów. 

Ró¿a-3,50z³, uœmiech kobiety- bezcenny. Trochê kreatywnoœci. Pamiêtajcie jednak, ¿e ka¿da z nas ma pazurki i nie 

zawaha siê ich u¿yæ, dlatego trzeba nas traktowaæ powa¿nie.

Nadesz³y ciê¿kie czasy, mi³oœæ staje siê odleg³a, dlatego nale¿y z tym walczyæ. Trzeba odnaleŸæ w sobie cz¹steczkê 

ludzkich uczuæ, a my ,,s³aba p³eæ'' musimy trzymaæ siê razem!                                             Uczennice kl. I LO
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WYCIECZKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE
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W ramach projektu „Nie zmarnuj szansy  inwestuj w siebie”, który w roku szkolnym 2010/2011 obejmuje 

m.in. zorganizowanie trzech wyjazdów krajowych i jednej miêdzynarodowej, odby³ siê w dniach 15-16 IX. 

2010r., wyjazd na Miêdzynarodowe Targi Przemys³u Spo¿ywczego do Poznania. Wziê³o w niej udzia³ 70 

uczestników z klas: IIId, IIIe, IId, IIf, IIg, Id. Podczas wycieczki, m³odzie¿ dwukrotnie by³a na miêdzynarod-

owych targach (w œrodê oprócz naszej szko³y na pokazach by³a tylko jeszcze jedna placówka z kraju). 

Tegoroczna Polagra-Food obejmowa³a piêæ salonów tematycznych: Gastronomii, Wyrobów 

Spo¿ywczych i Napojów, Win i Alkoholi, Franchisingu oraz Wyposa¿enia Sklepów. Wystawcy Polagry - 

Tech zaprezentowali swoj¹ innowacyjn¹ ofertê w ramach bran¿owych salonów tematycznych: Salonu 

Maszyn i Urz¹dzeñ dla Przemys³u Spo¿ywczego, Salonu Maszyn i Urz¹dzeñ dla Przemys³u Mleczarskiego 

oraz Salonu Przemys³u Piekarskiego i Cukierniczego.

Uczestnicy podczas pobytu mieli mo¿liwoœæ zwiedzenia zabytków Poznania m.in.  Pa³acu Cesarskiego. 

Podczas spotkania integracyjnego uczestnicy wykazuj¹cy siê pomys³owoœci¹ mogli zdobyæ okoliczno-

œciowe gad¿ety. Pobyt obejmowa³ pe³ne wy¿ywienie (obiad, kolacja  potrawy z grilla w pierwszym dniu, 

œniadanie  szwedzki stó³, obiad w drugim dniu), przejazd autokarem klasy LUX. Kolejny wyjazd odby³ siê 

jest w listopadzie do Krakowa.

Opiekunowie: p. Agnieszka Czaja, p. Gra¿yna Bekier, p. Magdalena Rowiñska, p. Aleksander Terlecki, 

p. Artur Wêgliñski.

Kierownik wycieczki: mgr Cezariusz Najmrodzki

Turniej pi³ki no¿nej o Puchar Dyrektora  ZSP Nr5

W turnieju, który odby³ siê w dniu 19.11.2010r. na boisku „Orlik” w £opusznie bra³o udzia³ dziewiêæ 
zespo³ów. Rozlosowano dwie grupy (cztero i piêcio-zespo³owe),w których zespo³y gra³y ka¿dy z ka¿dym. 
Dwa najlepsze zespo³y z ka¿dej grupy awansowa³y do pó³fina³ów.Zwyciêzcy pó³fina³ów zagrali o pierwsze 
miejsce natomiast przegrani o trzecie.

Grupa A:1.IIID, 2.IVD, 3.IIIA, 4.IA   Grupa B: 1.IID, 2.ID, 3.IIF, 4.IIB, 5.IIA

W pierwszym pó³finale zagra³y klasy IIIA i IIB,w regulaminowym czasie nie pad³o rozstrzygniêcie, by³ 
remis 1:1, o awansie zadecydowa³y rzuty karne, w których lepsza okaza³a siê klasa IIIA (4-3).  Drugi pó³fina³ 
to mecz pomiêdzy klas¹ IA i IIA, w pojedynku tym zwyciê¿y³a klasa IA (2-1).
W meczu o trzecie miejsce lepsza okaza³a siê klasa IIA, która zdecydowanie (4-1) pokona³a klasê IIB
Najlepsz¹ dru¿yn¹ turnieju zosta³a klasa IA, która pokona³a faworytów turnieju-klasê IIIA w rzutach 
karnych.

mgr Karol Soboñ



16.XII.2010 -Zebranie z rodzicami
17.XII.2010 – Jase³ka Bo¿onarodzeniowe, okolicznoœciowe 

spotkanie, którego goœciem bêdzie prof. Stefan Pastuszka 
23.XII- 02.01.2011-zimowa przerwa œwi¹teczna

29.I.2011 – Bal Maturalny-Studniówka
17.II.2011 - Wywiadówka, klasyfikacja za pierwszy semestr roku szkolnego 

2010/11
31.I.- 13.II.2011 –Ferie Zimowe!  

INFORMATOR SZKOLNY

* M³odzie¿owy Konkurs Poetycki  ,,Godnoœæ osoby ludzkiej”(bli¿sze informacje u polo-
   nistów)
* Konkurs ,,Licealiada”, czyli czar miejsc szczególnych w szkole (technika i forma wypo-
   wiedzi dowolna -organizator;  redakcja gazetki ,,Pokolenia'')
* Zainteresowani wspó³prac¹ ze Szkolnym Ko³em Teatralnym-proszeni s¹ o kontakt 
   z mgr Dorot¹ Prusk¹. 
* Samorz¹d Uczniowski-organizuje akcje charytatywn¹, której celem jest podarowanie
   dzieciom z Domu Dziecka w Kielcach s³odkich upominków i okolicznoœciowych
   prezentów.
* W szkole organizowane s¹ zajêcia z fizyki w ramach projektu Feniks 
(opiekun mgr Pawe³ Stachura) 
* Od XI.2010 roku w naszej szkole( w ka¿dy pi¹tek) organizowane s¹ zajêcia taneczne
   (hip-hop, house,dance)prowadzone przez instruktora z Kielc. 
   Zapraszamy wszystkich chêtnych!
* Konkurs ,,Przyroda - moja mi³oœæ”(informacje – mgr Danuta Rozpara)
* Konkurs techniczny-,,Moja fascynacja technik¹'' na prze³omie styczeñ/luty 2011 r
   (organizator mgr in¿. Wojciech Miros³awski) 
* I Konkurs Matematyczny(informacje-nauczyciele ucz¹cy matematyki ) 
* Miejsce, ludzie, wydarzenia… Mo¿e i Ty chcesz do³¹czyæ do szkolnych redaktorów  gazetki
   ,,Pokolenia”. 

SZKOLNE UROCZYSTOŒCI
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¯YCZENIA ŒWI¥TECZNE

Dlaczego jest Œwiêto Bo¿ego Narodzenia?
(…)Dlatego, ¿eby podaæ sobie rêce.

Dlatego, ¿eby uœmiechaæ siê do siebie…
Dlatego, ¿eby sobie przebaczaæ.

                                               
Z ¿yczeniami œwi¹tecznymi

                                                  dla wszystkich czytelników 
                                                            -Szkolne Ko³o Dziennikarskie- 

OG£OSZENIA DLA RODZICÓW!!!






