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SŁOWO DO CZYTELNIKA
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siążki, drukowane słowa spotykają się jak ludzie, często przypadkowo odnajdują się w dłoni Kczytelnika, na bibliotecznych półkach, czy księgarskich ladach, nieoczekiwanie tworząc  rodzinę  lub 
duchowe wspólnoty.

W takim twórczym zespoleniu prezentują się redaktorzy gazetki szkolnej ,,Pokolenia”.
I jak przystało na wiosenną porę – wyznaczają sobie nowe cele, podejmują nowe wyzwania.

Dziś prezentujemy naszą szkołę – w odsłonie nowych atrakcyjnych kierunków, w głosie i sile argumentów 
przemawiających za stwierdzeniem, że nauka w ,,pałacu'' to właściwy wybór i mądra decyzja.

Kreatywność i otwartość na potrzeby współczesnych i nowych czasów jest celem, do którego przecież 
wspólnie dążymy.

Zapraszamy czytelników do podróży w realia łopuszańskiej społeczności uczniowskiej, bo przecież jak 
mówił A. Saint – Exupery: ,,Przygotowywać przyszłość to tworzyć teraźniejszość”

w imieniu zespołu redakcyjnego
mgr Marzena Satalecka

NOWE KIERUNKI KSZTAŁCENIA:
* TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
* TECHNIKUM HANDLOWE
* LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE,
  O PROFILU POLICYJNO-PRAWNYM
* TECHNIKUM ELEKTRONICZNE
* TECHNIKUM MECHATRONICZNE

Od 4 maja 2011 r. wszystkie osoby chcące zapisać się do naszej szkoły, będą mogły zrobić to drogą 
elektroniczną. Procedura zapisu jest następująca:

1.  klikamy na Rejestracja on-line na stronie
 i zakładamy konto zgodnie ze 

wskazówkami,
2. logujemy się na założone wcześniej konto i wybieramy 

adekwatny dla siebie typ szkoły poprzez wypełnienie odpowiedniego 
formularza.

Można także wydrukować wypełniony kwestionariusz osobowy, 
a po podpisaniu złożyć go w sekretariacie wraz ze świadectwem 
ukończenia szkoły i zaświadczeniem o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego.

mgr Emilia Giemza

www.zsp5lopuszno.pl

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA

!!!

http://www.zsp5lopuszno.pl


Gimnazjalisto, przed Tobą egzaminy i wybór szkoły ponadgimnazjalnej. 
Podpowiemy Ci, czym się kierować.

ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...
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Zainteresowania, pasje, indywidualne zamierzenia. Weź pod uwagę swoje 
talenty, możliwości, predyspozycje. Porozmawiaj z rodzicami, nauczycielami, 

przyjaciółmi. Ważne, by wybór szkoły i kierunku kształcenia był świadomy. 
Oferta edukacyjna ZSP Nr 5 w Łopusznie jest bogata, ciekawa i skierowana do 

wszystkich absolwentów gimnazjum. 

* Zwróć uwagę na poziom nauczania 
w szkole. Jego odzwierciedleniem mogą 
być rankingi szkół sporządzane na 
podstawie wyników egzaminów matu-
ralnych czy danych o olimpijczykach.

W rankingu szkół ZSP Nr 5 w Łopusznie zajmuje 1 miejsce 
w powiecie. Uczęszczają do niej zdolni uczniowie zajmujący 
czołowe miejsca w różnorakich konkursach, zawodach. 
W pałacu, czyli u nas, też możesz mieć szóstki i piątki!

* Zapytaj o zajęcia dodatkowe. 
Bardzo dobrze, jeśli szkoła stwarza 
możliwość rozwoju indywidualnych 
zainteresowań czy wyrównywania szans 
edukacyjnych. 

W naszej szkole działają liczne organizacje, koła zaintere-
sowań, prowadzone są bezpłatne konsultacje przedmiotowe, 
o których mowa na stronie internetowej.

* Czy szkoła jest bezpieczna? Bardzo 
ważna jest kwestia bezpieczeństwa 
fizycznego, psychicznego i emocjona-
lnego uczniów.  

ZSP Nr 5 w Łopusznie jest szkołą bezpieczną. Przepisy 
BHP są ściśle przestrzegane. Otoczenie jest przyjazne, budy-
nek monitorowany. 

* Pytaj o losy absolwentów. Dowiesz 
się, czy uczniowie kontynuują naukę 
i w jakich szkołach, czy podjęli pracę. 
Będziesz mógł ocenić własne szanse 
edukacyjne i zawodowe.

W naszej szkole śledzone są losy absolwentów. Uczniowie 
podejmują studia na różnych uczelniach wyższych na terenie 
województwa świętokrzyskiego i Polski. Absolwenci 
Technikum Technologii Żywności w zdecydowanej wię-
kszości znaleźli zatrudnienie  w lokalnych zakładach pracy. 

* Lepiej wybrać blisko, czyli względy 
ekonomiczne, wychowawcze.

  Odległość szkoły od domu to bardzo ważne kryterium. Po 
pierwsze, masz codzienny kontakt z bliskimi, więzi rodzinne 
się zacieśniają. Rodzic ma wgląd w to, co robisz; w sytuacjach 
problemowych może natychmiast interweniować.Twoje 
dotarcie do szkoły, domu zajmuje mało czasu, mniejsze koszty. 

* Odwiedź przyszłą szkołę. 
 Skorzystaj z Dni Otwartych Szkoły, wybierz się do niej, 

poczuj jej klimat. Zwiedź budynek, najbliższą okolicę. Wejdź 
do pracowni i zobacz, jak są wyposażone. Porozmawiaj z 
dyrektorem, nauczycielami, uczniami. Nie pozwól, by szkolne 
mity wpłynęły na Twój wybór. Dobrym pomysłem jest kontyn-
uowanie nauki w szkole Twoich dziadków, rodziców, rodzeń-
stwa. ZSP Nr 5 w Łopusznie mieści się w centrum Łopuszna. 
W jego sąsiedztwie znajduje się internat, przystanek busów.

mgr Dorota Pruska

Oferta edukacyjna ZSP Nr 5 w Łopusznie
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Dlaczego warto być uczniem naszej szkoły?

- sale komputerowe i pracownie multimedialne 
wyposażone w tablice interaktywne

- warsztaty z doradcami zawodowymi
 Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Policji

- udział w bezpłatnych wycieczkach krajowych 
i zagranicznych w ramach realizowanych
 projektów unijnych

Dla uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki na 
egzaminach gimnazjalnych przewidujemy atrak-
cyjne nagrody rzeczowe!

 W roku szkolnym 2010/11 - nagroda w postaci 
laptopa trafiła w ręce Mateusza Sobieraja - obecnie 
ucznia klasy I LO.

- stała współpraca z wyższymi uczelniami:
Politechnika Świętokrzyska
Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach

- atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne

- oryginalne zabytkowe wnętrza,
budynek monitorowany
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* Urodziłem się 26 marca 1977 roku w Kielcach.
Lata szkolne:

* Szkoła Podstawowa w Łopusznie do 1992 roku.
* Lata 1992-1996  Liceum Ogólnokształcące w Łopusznie.
* W 1996 roku matura. 

Studia wyższe:
* Od 1996 roku do 2001 roku studia na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie na 
Wydziale Prawa.

* W kwietniu 2001 roku obrona pracy magisterskiej – specjaliza-
cja prawo podatkowe i finanse na ocenę Bardzo Dobry – promotor 
Prof. Jan Głuchowski. 

* W czerwcu 2001 roku egzamin państwowy przed Komisją Sądu 
Okręgowego w Kielcach na ocenę Bardzo Dobry i rozpoczęcie apli-
kacji sądowej w Sądzie Okręgowym w Kielcach (aplikacja trwała 
3 lata).

* W tym czasie robiłem doktorat z kryminologii na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, opublikowałem 2 prace naukowe: wykonywanie kary pozbawienia wolności i jej 
indywidualizacja na gruncie obowiązującego prawa oraz środki wychowawcze stosowane wobec nieletnich 
na przykładzie orzecznictwa Sądu Rejonowego w Kielcach.

Osiągnięcia:
* Od 2002 roku do 2004 roku asystent na Wydziale Pedagogiki i Resocjalizacji Wszechnicy Święto-

krzyskiej. Prowadziłem zajęcia ze studentami z zakresu: kryminologii i psychologii sądowej i penitencjarnej.
* W dniu 1 maja 2005 roku zostałem mianowany Zastępcą Przewodniczącego Wydziału II Karnego Sądu 

Rejonowego w Sandomierzu.
* W dniu 14 lutego 2006 roku decyzją Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro zostałem awansowany 

na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II Karnego w Sądzie Rejonowym w Opatowie.
* W dniu 1 listopada 2009 roku zostałem przeniesiony do orzekania do Wydziału III Rodzinnego i Niele-

tnich Sądu Rejonowego w Opatowie.
* Od 1 stycznia 2010 roku jestem Przewodniczącym Wydziału III Rodzinnego Sądu Rejonowego w Opa-

towie
* Od 1 stycznia 2010 roku jestem Przewodniczącym koła kieleckiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów 

Rodzinnych i Nieletnich w Rzeczypospolitej Polskiej.
Bieżąca działalność:

* W poniedziałek pracuję w Sądzie, przyjmuję interesantów w Wydziale III Rodzinnym i Nieletnich, we 
wtorek, środę orzekam na Sali rozpraw sprawy rodzinne i opiekuńcze,we czwartek mam wokandę w Wydziale 
II Karnym, w piątek wykonuję czynności nadzorcze 
jeśli chodzi o Domy Dziecka, Rodziny Zastępcze, 
Domy Pomocy Społecznej, Ośrodku Młodzieżowe, 
Zakłady Poprawcze i Resocjalizacyjne.

Zainteresowania:
* Jeśli chodzi o zainteresowania to lubię czytać 

książki, chodzę na basen, poznaję historię 
Sandomierza i okolic, Opatowa, Zawichostu, 
Krzyżtoporu.

Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Na łamach naszej gazetki rozpoczynamy cykl artykułów, w których swoistej autoprezentacji 
dokonywać będą sami Absolwenci. 

Dziś w premierowej odsłonie prezentuje się
IRENEUSZ KRAWCZYŃSKI 

absolwent rocznika 1996 
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Szkoła oczami absolwentów
Wspominają ją po latach, najczęściej z „łezką w oku”, ale jest to łza żalu, że czas w niej spędzony 

odszedł już w przeszłość. Wiele osób twierdzi, ze jest to najciekawszy okres w drodze do dorosłości. 
Ileż to razy myśląc o szkolnych latach cisnęły  się nam na usta słowa znanej piosenki: 

„To były piękne dni, po prostu piękne dni….”
Swoimi wspomnieniami z lat spędzonych w naszej szkole 

podzielili się z nami jej absolwenci. 

Mateusz Kałka – ukończył szkołę w 2009 roku.
„Jestem studentem II roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił 

Powietrznych, która znajduje się w Dęblinie oraz pilotem szybowcowym 
Aeroklubu Kieleckiego. Szkoła, do której uczęszczam kształci pilotów 
wojskowych, cywilnych, awioników  i kontrolerów ruchu lotniczego. 
Położona jest w obrzeżu Wisły. Posiada 85-letnią tradycję w kształceniu 
pilotów i personelu lotniczego. Hasłem przewodnim szkoły są słowa 
„AD ASPERA ASTRA” – „Przez trud do gwiazd”. Oddają one 
w doskonały sposób trud nauki, który w przyszłości ma przynieść 
wymierne efekty, pozwalające tylko „wybrańcom dotknąć gwiazd” 
w ponad dźwiękowych samolotach myśliwskich. 

Mimo zmiany otoczenia, zawsze miło wspominam naukę 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie, szkołę, którą 
powszechnie nazywaliśmy „naszym pałacem”. W tej właśnie placówce 
zdobyłem odpowiednie wykształcenie, które pozwoliło mi  się dostać do 
mojej szkoły marzeń.  

W liceum zawsze panowała miła atmosfera, nauczyciele mieli do nas dużo cierpliwości i wyrozumiałości. 
Jeśli nawet pojawiły się niesnaski, zawsze udawało się dojść do porozumienia i rozwiązać nawet 
najtrudniejsze problemy. Kiedy potrzebowaliśmy pomocy kadra nauczycielska zawsze nam ją chętnie 
udzielała. Mam nadzieję, że ta sama atmosfera panuje tam i w chwili obecnej. Jestem dumny, że właśnie 
w Łopusznie zdobyłem maturę, ponieważ pokazuje to w doskonały sposób, ze wcale nie trzeba być 
absolwentem prestiżowego, miejskiego liceum aby potem mieć szansę dostania się na dobrą uczelnię. Bo 
przecież tak naprawdę nie jest ważne czy skończyłeś szkołę w mieście, czy niewielkie liceum na prowincji. Dla 
każdego egzamin maturalny jest przecież taki sam. Tylko od nas zależy jak się do niego przygotujemy. 
Podczas kwalifikacji na studia głównym kryterium są nasze wyniki, a nie nazwa szkoły, której jesteśmy 
absolwentami. Jeśli ktoś ma marzenia to ich spełnienie leży w jego własnych rękach. I nawet, gdy ktoś Ci 
mówi, że czegoś nie da się zrobić lub osiągnąć, to pamiętaj zawsze 
o tym, że marzenia naprawdę się spełniają, nawet te najbardziej 
nieprawdopodobne”.

Patrycja Ptak – ukończyła szkołę w 2009 roku. 
„Jestem studentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. 

Jana Pawła II. Studiuję prawo na studiach stacjonarnych. 
Byłam uczennicą ZSP Nr 5 w Łopusznie w latach 2006 – 2009. 

Z sentymentem wspominam czas spędzony w gronie rówieśników, 
nauczycieli i dyrekcji. W murach tej szkoły panowała zawsze przyjazna 
atmosfera. Z perspektywy czasu zawarte wówczas przyjaźnie 
i znajomości okazały się najtrwalsze i najbardziej wartościowe. Okres 
ten miał znaczący wpływ na moją dalszą edukację, pozwolił odkryć 
istotne wartości i życiowe priorytety, ukształtował moją osobowość, 
pomógł podjąć właściwe życiowe decyzje. 

Determinacja w dążeniu do realizacji wyznaczonych celów jest 
gwarancją sukcesu nawet w małej, prowincjonalnej placówce. 

Informacje zebrała wychowawczyni 
rocznika 2006 – 2009 – mgr Justyna Gołuch

POKOLENIA
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RADOŚĆ I SATYSFAKCJA

W LO w Łopusznie w klasach pierwszych  
mamy aż trzech pasjonatów  historii. Każdy z 
nich specjalizuje się w innej epoce: Mateusz 
Sobieraj (kl. I b) – nowożytność; Mariusz 
Stępień (kl. I b) – średniowiecze; Paweł Gębski 
(kl. I a) – starożytność. Olimpiady w których 
uczestniczyli::

* Mateusz Sobieraj – IV Ogólnopolska 
Olimpiada Historyczna Losy żołnierza i dzieje 
oręża polskiego w latach 1531 – 1683 od 

Obertyna do Wiednia; oraz konkurs Polska w NATO – bezpieczna Polska, bezpieczna Europa, bezpieczny 
świat.

* Mariusz Stępień – XXXVII Ogólnopolska Olimpiada Historyczna.
* Paweł Gębski – XXXVII Ogólnopolska Olimpiada Historyczna.
Osiągnięcia uczniów:
Praca badawcza Mariusza Stępnia pt. Dynastia Piastów w Polsce – bilans panowania, została 

zakwalifikowana do eliminacji okręgowych II stopnia XXXVII Ogólnopolskiej Olimpiady 
Historycznej.

Mateusz Sobieraj zakwalifikował się do III etapu konkursu: Polska w NATO – bezpieczna Polska, 
bezpieczna Europa, bezpieczny świat.

 mgr Aneta Węgrzyn

W ramach projektu  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalny program stypendialny dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego, uczeń klasy pierwszej Liceum 
Ogólnokształcącego im. Kardynała Karola Wojtyły, Mateusz Sobieraj został stypendystą.

mgr Cezariusz Najmrodzki

Miło nam poinformować, że uczennice: kl. 
III A LO  i Sylwia Golańska kl. IV C TTŻ zostały 
stypendystkami  Prezesa Rady Ministrów. Ich 
średnia ocen przekracza 5.0, są finalistkami olimpiad 
i konkursów przedmiotowych.
Uroczystego wręczenia stypendium dokonał Starosta 
Powiatu Kieleckiego Pan Zdzisław Wrzałka.

GRATULUJEMY!

Anita Ptak 

PASJONACI HISTORII



NASI OLIMPIJCZYCY
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16 kwietnia 2011 roku na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im J. Kochanowskiego 
w Kielcach odbędzie się wojewódzki finał XXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, w której naszą 
szkołę będą reprezentować Anita Ptak (III A), Berandetta Najman (IIB) oraz Karolina Ciszek (IIA). 

mgr Danuta Rozpara

Już trzeci raz w historii szkoły uczniowie Technikum Technologii Żywności brali udział w 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności. Na początku bieżącego roku szkolnego w  miesiącu 
październiku 2010 roku odbyły się eliminacje szkolne, które wyłoniły 4 osoby reprezentujące szkołę na 
eliminacjach okręgowych w Kielcach, byli to uczniowie 
klasy IV: Sylwia Golańska, Magda Borowska, Karolina 
Piec i Kamil Nasierowski. W okręgu świętokrzyskim 
wyłoniono 11 finalistów na etap ogólnopolski, wśród nich 
znaleźli się nasi uczniowie: Sylwia Golańska  i Kamil 
Nasierowski. Uczniowie ci wzięli udział w etapie 
ogólnopolskim XIII Olimpiady Wiedzy o Żywności, 
który odbył się w dniach 24-25 marca w Poznaniu. 

W etapie ogólnopolskim zmagało się 61 uczniów z 38 
szkół.

Finał olimpiady odbył się w Poznaniu, w Kolegium 
Rungego, zabytkowym obiekcie wchodzącym w skład 
kampusu uniwersyteckiego. Finaliści olimpiady,  w  tym 
również nasi uczniowie, dzięki uzyskaniu tytułu finalisty 
są zwolnieni z I części egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe, oraz mają zagwarantowany 
wstęp na większość uczelni w Polsce, kształcących 
w kierunkach związanych z technologią żywności.

mgr Grażyna Bekier

Do II etapu Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zakwalifikowała się uczennica klasy 
III  Anita Ptak.

W Olimpiadzie Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości ZSP Nr 5 reprezentować będzie uczennica 
klasy III A Izabela Błaszczyk.

mgr Alina Kwapisińska



W dniach 12 -13 (14) III marca 2011 r. 70 uczestników Technikum Nr 
8 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łopusznie brało udział w bez-
płatnym wyjeździe tematycznym do Berlina. Po przyjeździe do Berlina, 
młodzież zwiedzała Międzynarodowe Targi Turystyczne - największe tej 
branży na świecie. Po obiedzie uczestnicy spacerowali ulicami Berlina 
robiąc pamiątkowe zdjęcia, m.in. na tle Bramy Brandenburskiej, Muru 
Berlińskiego. W drugim dniu, po śniadaniu, młodzież zwiedzała Berlin - 
Muzeum Holocaustu, Plac Aleksandra, Reichstag, Uniwersytet Braci 
Humboldt. Po obiedzie kontynuowano zwiedzanie Berlina spacerując 
reprezentacyjnymi ulicami, zwiedzając Muzeum Techniki. O godz. 17 
wyjechaliśmy z Berlina, docierając na godz. 4 do Łopuszna. 

Podczas pobytu, młodzież miała niepowtarzalną okazję podpatrzenia 
warsztatu pracy swoich doświadczonych kolegów i koleżanek z branży 
hotelarskiej. Był to krótki pobyt ale  pozwolił przybliżyć kulturę, zwyczaje 
naszego sąsiada oraz zrozmieć sens i ideę jednoczenia Europy, choćby przez pryzmat wykorzystania 
języka niemieckiego w komunikowaniu się czy możliwość swobodnego podróżowania po Europie.

W dniach 25- 26 III. 2011r., 70 uczestników wzięło udział w bezpłatnym 
wyjeździe do Warszawy. Przejazd odbył się autokarem klasy LUX, ucze-
stnicy byli zakwaterowani w hotelu z pełnym zapleczem gastronomicznym 
i sanitarnym w   2- 3 osobowych. Podczas wycieczki młodzież w pierwszym 
dniu zwiedzała Giełdę Papierów Wartościowych, Muzeum Wojska 
Polskiego, Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską. Po obiedzie 
zwiedzaliśmy zabytki Warszawy. Po kolacji były zajęcia integracyjne. W 
drugim dniu, po śniadaniu (stół szwedzki), odbył się spacer po Łazienkach, 
po obiedzie kontynuowano zwiedzanie Warszawy (Zamek Królewski, 
Starówka). Pełni wrażeń do Łopuszna uczestnicy dotarli  o godz. 19.00.

koordynatorzy projektu: 
mgr Stanisław Iwanek, mgr Cezariusz Najmrodzki
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Uczestnicy projektu „Nie zmarnuj szansy – inwestuj w siebie” 
wyruszają w świat.

ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

20 XI 2010r. odbył się, bezpłatny wyjazd do Krakowa. Wzięło w nim 
udział 70 uczestników. Podczas zwiedzania Collegium Maius – Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego - młodzież miała możliwość uczestniczenia 
w sesji naukowej oraz zapoznała się z historią tej uczelni. Po obiedzie odbył 
się wykład z dziekanem Wydziału Informatyki Akademii Górniczo– 
Hutniczej. W dalszej części z przewodnikiem zwiedzaliśmy zabytki 
Krakówa: Barbakan, Bramę Floriańską, Rynek Główny, Kościół Mariacki, 





KLASA III A LO, wychowawca: Cezariusz Najmrodzki

KLASA III B LO, wychowawca: Marzena Satalecka

Przewodnicząca Rady Rodziców
Pani Elżbieta Jarząbek

Wicestarosta Powiatu Kieleckiego
Pan Zenon Janus



STUDNIÓWKA 
2011

udanego balu życzą:

Starosta Powiatu Kieleckiego
Pan Zdzisław Wrzałka

Przewodnicząca Rady Gminy
Pani Danuta Łukasik

KLASA IV C TTŻ, wychowawca: Alina Kwapisińska

KLASA IV D TI, wychowawca: Paweł Stachura



KURSY I SZKOLENIA ...
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Profesjonalizm w praktyce w szkole oraz na szkoleniach pozwoli 

W roku 2010/2011 w naszej szkole powstało w przyszłości zostać dobrym fachowcem w swojej 

Technikum o profilu fryzjerskim. Nasi dziedzinie.                         mgr Agata Świeboda

uczniowie często uczestniczą w profesjonalnych 

szkoleniach fryzjerskich, gdzie uzyskują 

certyfikaty, które będą mogli wykorzystywać w 

swojej przyszłej pracy zawodowej. Szkolenia te 

prowadzone są przez wykwalifikowanych 

stylistów profesjonalnych firm fryzjerskich. 

Uczestniczą również w pokazach fryzjerskich 

prowadzonych przez mistrzów Polski i nie tylko w 

dziedzinie fryzjerstwa. W kolejnych latach 

planujemy nawiązać stałą współpracę z włoską 

firmą organizującą szkolenia we Włoszech, 

,Słowacji. Kształtowanie zdobytej wiedzy 
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Nowatorskie działania...
certyfikaty i zaświadczenia

ZSP Nr 5 podjęła działania mające na celu 

pozyskanie środków na realizację szkoleń i kursów. 

Ś r o d k i  p o c h o d z i ć  b ę d ą  z  P ro g r a m u  

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: 

Rozwój  wykształcenia  i  kompetencj i  

w regionach, Działanie 9.5: Oddolne inicjatywy 

edukacyjne na obszarach wiejskich. Działania 

podjęte w ramach pozyskanych środków 

przewidują m.in. realizację kursów oraz szkoleń 

dla 14 uczniów i uczennic technikum fryzjerskiego 

takich jak: kurs układania fryzur, kurs 

makijażu, kurs zdobienia paznokci oraz kursy 

dla 30  uczniów i  uczennic technikum 

hotelarskiego: kurs barmański,  florystyki stołu 

z elementami dekoracji. Wszyscy uczestnicy 

kursów otrzymają na zakończenie certyfikaty, bądź 

świadectwa potwierdzające zdobyte kwalifikacje 

zawodowe. Wszystkie wyżej wymienione kursy są 

dla uczestników bezpłatne, część z nich 

realizowana będzie w formie wyjazdowej 

w atrakcyjnych turystycznie miejscach. 

mgr Artur Węgliński

Platforma edukacyjna 
FRONTER i HELION

Szkolna Platforma Edukacyjna to profesjonalne 

narzędzie służące do zarządzania i wspomaga-

nia procesu kształcenia. Dzięki możliwości udo-

stępniania dodatkowych treści edukacyjnych przez 

Internet, Platforma pozwala uczniom rozwijać 

zdolności i pogłębiać posiadane informacje.

mgr Zbigniew Kukla



Warsztaty Enter Your Future
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W dniu 31.03.2011r. uczniowie klasy II A Liceum 

Ogólnokształcącego wzięli udział w programie „Dzień 

Przedsiębiorczości”, którego organizatorem jest 

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości we 

współpracy z Kancelarią Prezydenta RP.

Uczniowie w tym dniu, w ramach kilkugodzinnej 

praktyki w firmach i instytucjach w Łopusznie, mieli 

możliwość poznania specyfiki wybranego przez siebie 

zawodu oraz zdobycia wiedzy na temat kwalifikacji 

i predyspozycji niezbędnych do wykonywania danej profesji.

Dyrektor Szkoły Irena Marcisz oraz młodzież składają serdeczne podziękowania firmom oraz 

instytucjom, które umożliwiły realizację tego projektu. 

mgr Alina Kwapisińska  

Już po raz trzeci nasza szkoła wzięła udział w projekcie realizowanym przy współpracy z AIESEC – 

niezależną, apolityczną organizacją studencką.

W ramach projektu w dniach od 23.03.2011 do 03.04.2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych gościł 

dwóch trenerów z zagranicy: Karen Zhang z Chin  i Prakash Kumar Chaudhary z Indii.

Celami projektu były: 

* zwiększenie wiedzy na temat specyfiki danego kraju, m.in.. geografia, kultura, historia; 

* rozwijanie umiejętności liderskich poprzez warsztaty i pracę w zespole, 

   oraz zdolności aktywnego uczenia się; 

* aktywizacja młodych ludzi do podejmowania inicjatyw w środowisku lokalnym;

* pobudzanie oraz promowanie postaw tolerancji, społecznie odpowiedzialnych wśród uczniów.

mgr Magdalena Rowińska

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
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Pielgrzymka maturzystów ZSP Nr 5 na Jasną Górę

Hymn szkół noszących imię Jana Pawła II

Być bliżej Ciebie chcę - pod takim hasłem odbyła się XIII Pielgrzymka Maturzystów  Diecezji 

Kieleckiej na Jasną Górę.

Dnia 23. III. 2011r. uczniowie klas maturalnych, tj. klas: III a , III b LO, IVc (Technikum Technologii 

Żywności), IV d  (Technikum Informatycznego) wraz z wychowawcami, p. dyrektor Ireną Marcisz oraz 

ks. Tomaszem Cieniuchem i Józefem Cichoniem uczestniczyli  w  uroczystościach odbywających się 

na Jasnej Górze. Maturzyści przed Cudownym Obrazem odmówili w powierzanych intencjach kolejne 

tajemnice Różańca oraz uczestniczyli we mszy świętej.

Tegoroczna pielgrzymka maturzystów stała się dla wszystkich duchowym przeżyciem. Oby pełna 

dojrzałość owocowała, a słowa  Być bliżej Ciebie chcę stały się wykładnią życia każdego z nas.

mgr Marzena Satalecka

W związku ze zbliżającą się beatyfikacją Jana Pawła II – 

przyjaciel naszej szkoły – ks. Józef Dzwonek napisał słowa 

i skomponował muzykę do hymnu szkół noszących imię 

papieża Polaka.

Liceum Ogólnokształcące im. kar. Karola Wojtyły 

znalazło się w zaszczytnym gronie placówek oświatowych, 

którego patronem jest nasz Wielki Rodak. Nowy hymn 

będzie towarzyszył doniosłym uroczystościom obcho-

dzonym w naszej szkole. 

mgr Agnieszka Czaja
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Transplantacja-dar życia. Jestem na „tak”

W ramach Tygodnia Kultury Języka 21 
marca o godz. 16.00 w Kieleckim Centrum 
Kul tu ry  odby ł  s i ę  XVI I  Turn ie j  
Krasomówczy „ O Laur Demostenesa”

W potyczkach językowych wzięły udział 
dwie osoby z naszej szkoły: Izabela Ciszek 
(kl. IB) i Anna Puchrowicz (kl. IIB).  Turniej 
przebiegał następująco: każdy uczestnik 
wcześniej otrzymał zestaw tematów, z któ-
rymi miał się zapoznać (były to tematy 
zupełnie abstrakcyjne, np. „Dlaczego uważa-
sz, że ropucha jest najpiękniejszym zwie-
rzęciem świata?” lub „Przeżycia gwoździa 
wbijanego w sękatą deskę”). Następnie każdy 
uczestnik po wylosowaniu miał trzy minuty 
na przygotowanie się do wystąpienia. Czas 

popisu konkursowego również trzy minuty. 

    Każdy uczestnik otrzymał dyplom pamiątkowy, dla wyróżnionych 
zostały przygotowane nagrody książkowe, zaś dla najlepszego mówcy 
Puchar dla Złotoustego.

Izabela Ciszek

Turniej Krasomówczy „O Laur Demostenesa”

Transplantacja narządów jest metodą leczenia ratującą życie i zdrowie 
pacjentów. Każdy z nas może stanąć wobec alternatywy – przeszczep albo 
śmierć. I prawie każdy może być dawcą. Ci, którzy zgodzili się oddać cząstkę 
siebie lub swoich bliskich dla ratowania innego życia, mówią: Nasze narządy nie 
są potrzebne w niebie. One potrzebne są tu, na ziemi. I apelują: Otwórzmy swoje 
serca i umysły. 

 Zwiększenie społecznego poparcia dla idei medycyny transplantacyjnej, 
upowszechnienie oświadczeń woli oraz promocja krwiodawstwa i dawstwa 
szpiku taki cel przyświecał akcji społecznej „Przeszczep to drugie życie”, w 
którą włączyli  się uczniowie naszej szkoły.  Jednym z elementów kampanii 
społecznej  był  

konkurs dotyczący promowania idei trans-
plantacji skierowany do  uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu województwa 
świętokrzyskiego. Laureatkami konkursu 
Wojewody Świętokrzyskiego w kategorii praca 
pisemna na temat zagadnień związanych 
z transplantologią została Magdalena Del – 
ucz. klasy IIb, natomiast w kategorii plakat 
propagujący ideę transplantacji: Bernadetta 
Najman – ucz. klasy IIb oraz Katarzyna 
Szczygieł – ucz. klasy III b. 

mgr Danuta Rozpara

Nagrodzona 
Anna Puchrowicz



WOŚP - udział ZSP Nr 5
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9 stycznia 2011 roku Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy zagrała po raz dziewiętnasty. Nasza szkoła przyłączyła 
sie do akcji i korzystając 
z zaproszenia Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Łopusz-
nie, aktywnie uczestniczyła 
w pozyskiwaniu środków na 
ten cel. 

Na przygotowanym przez 
u c z n i ó w  T e c h n i k u m  
H o t e l a r s k i e g o  s t o i s k u  
wystawiono różnego rodzaju 
ciasta i wyroby garmażeryjne, 
które każdy uczestnik imprezy 
mógł zakupić. Wszystkie 
wyroby były przygotowane 
przez uczniów ZSP Nr 5 

w Łopusznie, którzy zawsze chętnie angażują się w tego rodzaju akcje.  
Nasza szkoła wzięła również udział w licytacji wzbogacając z jednej strony 
konto WOŚP a z drugiej –  kolekcję obrazów przedstawiających pałac rodu Dobieckich, będący siedzibą 
naszej placówki. Na aukcji wystawiliśmy również przygotowany na tę okazję tort.

W trakcie imprezy miał okazję zaprezentować się także Szkolny Zespół Muzyczny COVER, który 
zapewniał dobrą zabawę podczas dyskoteki.

Łączna kwota, którą udało sie zebrać to 1106,55 zł. 
mgr Emilia Giemza

PRZYSZŁOŚĆ JUŻ TERAZ

 Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, 
których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów 
dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji 
socjalnej. Osobom i rodzinom, które nie są w stanie samo-
dzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych GOPS oferuje 
różnorodną pomoc. Jedną z nich jest udzielenie pomocy 
w formie dożywiania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 
Przy ZSP Nr 5 w Łopusznie funkcjonuje stołówka szkolna, 
oferująca smaczne i zdrowe posiłki, z której od wielu lat 
korzystają uczniowie. Wśród nich są ci, którzy uzyskali 
pomoc w formie dożywiania w ramach świadczeń pozyska-
nych z GOPS w Łopusznie. W bieżącym roku szkolnym 
2010/2011 z takiej formy pomocy korzysta 101 uczniów 
(w tym 80 uczniów korzysta z zup, a 21 z pełnych obiadów). 

INFORMACJE DLA OSÓB STARAJĄCYCH SIĘ O POMOC W FORMIE DOŻYWIANIA:

Wymagane dokumenty:

1. Pisemny wniosek o przyznanie zasiłku celowego dotyczącego  dożywiania uczniów.

2. Zaświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.

Szczegółowych informacji udziela GOPS w Łopusznie.

mgr Halina Czeszek

Smacznie i zdrowo - o dożywianiu uczniów



O korzyściach płynących z uprawiania sportu chyba nie 

trzeba nikogo przekonywać. Dbałość o kulturę fizyczną, 

niewątpliwie wpływa na nasze zdrowie fizyczne oraz 

dobre samopoczucie.  Alternatywą dla sportów uprawia-

nych na świeżym powietrzu są ośrodki rekreacyjno – spor-

towe, z których możemy korzystać przez cały rok. Z takiej 

alternatywy skorzystali uczniowie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie, którzy od począt-

ku bieżącego roku chętnie korzystają z organizowanych 

wyjazdów na basen „Nemo” we Włoszczowie. Cykliczne 

wyjazdy na basen odbywają się dwa razy w miesiącu, zaś 

ich koordynatorem jest nauczyciel wychowania fizy-

cznego Łukasz Kuropatwa.

mgr Łukasz Kuropatwa

Wśród uczniów klasy IV D Technikum Informatycznego 

jest wielu, którzy pasjonują się jazdą na nartach. W związku 

z tym postanowili jeden dzień ferii spędzić na nartach. 

Wycieczka została zaplanowana  w czwartek 3 lutego 

2011r. Punktualnie o 9.00 grupa 15 uczniów pod opieką 

swego wychowawcy p. Pawła Stachury wyruszyła busem do 

Niestachowa, gdzie znajdują się wyciągi narciarskie na 

stokach o różnym stopniu trudności.Nad całą grupą czuwało 

dwóch instruktorów narciarskich, którzy służyli radą i fa-

chową pomocą. 

Panowie K. Soboń i B. Sornat zasponsorowali koszt 

wynajęcia instruktorów, za co uczniowie są im bardzo 

wdzięczni.

mgr Paweł Stachura
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W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Pasje i zainteresowania - zajęcia pozalekcyjne

Młodzież ZSP Nr 5 w Łopusznie z zadowoleniem korzysta 

z tej formy rekreacji i chętnie w niej uczestniczy, zaś nad ich 

bezpieczeństwem czuwają ratownicy i opiekunowie.

ZIMA NA SPORTOWO
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SZKOLNE MUZYKALIA
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Szkolny Zespół Muzyczny „COVER” działa w szkole od roku. W jego skład wchodzą uczniowie klasy 

drugiej: Mateusz Zbroszczyk (gitara basowa), Konrad Lesiak (perkusja, wokal), Piotr Picheta  (instr-

umenty klawiszowe, wokal). Zespół uświetnia swoimi występami uroczystości szkolne oraz imprezy 

lokalne. 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie istnieje także Szkolna Grupa Muzyczna. 

Tworzą ją uczennice klasy drugiej: Magdalena Łosiewicz (gitara, wokal), Anna Bernat (wokal). Patrycja 

Bujak (wokal). W bieżącym roku szkolnym dziewczęta reprezentowały naszą placówkę na Powiatowych 

Muzykaliach. Obecnie przygotowują się do Konkursu Poezji Śpiewanej p.n.

„I tylko pamięć została”, poświęconego pamięci ofiar katyńskich.

mgr Justyna Gołuch

Zespół Muzyczny COVER

Indywidualizm i wyjątkowy talent

Klaudia Błaszczyk, uczennica kl. I LO od wielu lat osiąga znaczące sukcesy uczestnicząc w międzyna-

rodowych festiwalach piosenki. Pod koniec ubiegłego roku, Klaudia brała udział w IX Międzynarodowym 

Festiwalu Piosenki ,,Europopcontes” w Berlinie, skąd wróciła z wyróżnieniem. Otrzymała również 

propozycję występu w tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Odessie.

 Trzymamy kciuki i życzymy dalszych sukcesów!



TENIS STOŁOWY

15 grudnia 2010r. w Chmielniku odbyły się Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych 
Powiatu Kieleckiego w Tenisie Stołowym. Rozegrano je systemem pucharowym. W grach 
pojedynczych pierwsze miejsce zajął Jarosław Głowacki (kl. IV „d”), drugie Karol 
Maciążek (kl. II „b”), a czwarte Wojciech Najmrodzki (kl. II „b”). W grach podwójnych
 (Jarosław Głowacki i Wojciech Najmrodzki) zajęli IV miejsce. W kategorii dziewcząt nie 
miała sobie równych Katarzyna Cygan, piąte miejsce zajęła jej koleżanka Olga Pasowska 
(obie z kl. III „b”), a siódme Agnieszka Jedlińska (kl. III „e”). W grach podwójnych 
dziewczęta (Katarzyna Cygan i Olga Pasowska) zajęły pierwszą lokatę. W ogólnych 
punktacjach szkół i dziewczęta i chłopcy ZSP Nr 5 w Łopusznie ukończyli zawody na 
pierwszym miejscu. Uczestnicy indywidualnie  i drużynowo otrzymali dyplomy. Za ogólne 
punktacje zawodnicy uhonorowani zostali dyplomami i pucharami. Opiekunami uczniów byli 
nauczyciele wychowania fizycznego: Agnieszka Prędota – Gad i Łukasz Kuropatwa.

HALOWA PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW

Dnia 24.02.2011r. uczniowie ZSP Nr 5 wzięli udział w turnieju piłki nożnej halowej  
organizowanego przez Starostwo Powiatowe. W turnieju wzięło udział osiem zespołów, 
podzielonych na dwie grupy po cztery zespoły. Uczniowie naszej szkoły w grupie rozegrali 
trzy mecze, pierwszy z Chęcinami (2:2) dwie bramki Kamila Wijasa; następnie 
z Chmielnikiem (0:0) oraz ostatni mecz w grupie z Zagnańskiem, wygrany (5:1), Wijas (3), 
Grund M., Kaczmarczyk D., co dało nam pierwsze miejsce w grupie II i walkę w finale.  Mecz 
o pierwsze miejsce w turnieju rozegraliśmy z drużyną z Bodzentyna, którą pokonaliśmy 
(4:2), Wijas (2), Grund M.(2). Uczniowie naszej szkoły zdobyli mistrzostwo powiatu w 
składzie: Dawid Frączek, Grund Mateusz, Picheta Piotr, Grund  Tomasz, Wijas Kamil, 
Kaczmarczyk Damian, Kaczmarczyk Mateusz, Urbańczyk Damian, Grzegorczyk Mariusz, 
Lewicki Michał, Policht Adrian. Opiekunem uczniów był nauczyciel wychowania fizycznego 
Karol Soboń.

HALOWA PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT

W poniedziałek 28 marca rozegrano turniej w piłkę nożną halową dziewcząt powiatu 
kieleckiego w hali Zespołu Szkół  Nr 2 w Chęcinach. Zagrały 4 zespoły systemem „każdy 
z każdym”. 

Ostatecznie pierwsze miejsce w zawodach zajęło Łopuszno, drugie przypadło dla Chęcin, 
trzecie – dla Bodzentyna, a czwarte zajęły uczennice z Chmielnika. Czołowe postacie naszego 
zespołu to: bramkarka – Martyna Macikowska, atakujące: Olga Pasowska i Justyna Kozak 
oraz bezkonkurencyjna Katarzyna Cygan – grająca na obronie. Dobrą grą pochwalić się 
miały okazję zawodniczki rezerwowe: Anna Sobczyk i Edyta Nyga.

Gratulujemy wszystkim sportowcom sukcesów 
i życzymy dalszych wspaniałych osiągnięć.

mgr  Agnieszka Prędota–Gad
mgr Karol Soboń
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Nasza młodzież na najwyższym podium



Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Tenisie Stołowym - Chmielnik

gra podwójna mężczyzn

Jarosław Głowacki I miejsce

Katarzyna Cygan
najlepsza wśród dziewcząt

O. Pasowska, K. Cygan
z opiekunem A. Prędotą-Gad

Anna Dzwonek odbiera Puchar
za III miejsce w piłce ręcznej

drużyna dziewcząt
z opiekunem

zwycięska reprezentacja naszej szkoły 
na turnieju halowej piłki nożnej - Nowiny

K. Cygan
I miejsce

halowa piłka nożna
Chęciny

gra podwójna dziewcząt




