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olejny rok za nami. Znowu więc czas podsumowań, przemyśleń, głębokich postanowień. Wśród Kżyczeń pojawia się zwykle też takie: oby ten Nowy Rok nie był gorszy od tego, który właśnie mija. 
Wszyscy chcielibyśmy, żeby tak się stało.

Poddając się codziennie życiu, otwieramy się na cud. Bo życie pełne jest cudów, problem polega na tym, 
żeby umieć je dostrzegać. Przyzwyczajeni do obfitości świata, przestajemy ją zauważać. Wystarczy więc, 
abyśmy zmienili kąt patrzenia, a płaski obrazek, do jakiego przywykliśmy, nabierze głębi, zyska 
wielowymiarowość. Sami staniemy się jego częścią, obdarzeni swobodą ruchów i ostrością widzenia, 
dojrzymy nowe możliwości w sobie i wokół siebie.

Takie nastawienie pomoże nam łapać równowagę pomiędzy akceptowaniem tego, co przynosi życie, 
a dokonywaniem odpowiednich wyborów.

Może warto przekonać się, że codzienne podejmowane decyzje w dużej mierze od nas zależą i nie czyńmy 
tego dla oklasków, nie uważajmy, że cel uświęca środki. Kierujmy się raczej stwierdzeniem, że warto być 
porządnym człowiekiem.

Tego życzmy sobie na ten 2012 rok - wiary w siebie, w to, że można wygrać, że warto ponieść ryzyko 
i czasem postawić wszystko na jedną kartę.

Szczęśliwego Nowego Roku!!!
w imieniu zespołu redakcyjnego

mgr Marzena Satalecka

Dyrekcja ZSP Nr 5 w Łopusznie ogłasza konkurs na logo szkoły. 

Główna nagroda - laptop!!!  Wszelkie informacje, 

regulamin na stronie: 

 w zakładce konkursy
mgr Aleksander Terlecki

www.zsp5lopuszno.pl

WESOŁYCH ŚWIĄT

Za oknem biały puch czy szara plucha,
na niebie chmurny kłąb czy gwiazd miliony,
(...) tych życzeń zbiór do świąt jest dołączony:
niech - priorytety pod choinką leżą grzecznie
niech - gwiazdka pierwsza nam wyznacza perspektywy,
niech - ciepło będzie nam nareszcie i bezpiecznie
a śmiech świąteczny niech to będzie - Śmiech Prawdziwy.
Cudownych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składa:

DYREKTOR SZKOŁY - MGR IRENA MARCISZ
GRONO PEDAGOGICZNE
I SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA
ZSP NR 5 W ŁOPUSZNIE

http://www.zsp5lopuszno.pl


13 października 2011r. uroczyście świętowano obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej.
Dyrektor szkoły wręczyła Na-

uczycielom, Pracownikom admini-
stracji i obsługi nagrody oraz wyróż-
nienia.

W swym wystąpieniu Pani Irena 
Marcisz podkreśliła rolę nauczyciela 
jako przewodnika, mistrza wprowa-
dzającego młodego człowieka do 
samodzielnego życia opartego na 
wartościach. Dyrektor podziękowała 
zebranym za rzetelną pracę oraz 
owoce poszukiwań, przemyśleń, 
starań.

Następnie życzenia złożyli prze-
dstawiciele Samorządu Ucznio-
wskiego – Patrycja Bujak i Jarosław 
Burda.

Wspaniały prezent podarowali świętującym utalentowani uczniowie. Doskonali konferansjerzy: Monika 
Grzegorczyk oraz Norbert Wójtowicz sprawili, że program artystyczny miał charakter iście estradowy. 
Mistrzami pantomimy okazali się: Izabela Ciszek oraz Mateusz Sobczyk. Taniec w rytmie salsy widowiskowo 
zaprezentowały pary taneczne: Agnieszka Barańska i Jakub Cieślicki, Marlena Soboń i Bartłomiej Gad, 
Justyna Kozak i Bartłomiej Koper. Piosenkę „To nie sztuka wybudować nowy dom” anielsko zaśpiewała 
Klaudia Błaszczyk. Ilustrację muzyczną perfekcyjnie wykonał zespół w składzie: Konrad Lesiak, Mateusz 
Zbroszczyk, Piotr Picheta i Nikodem Kaczor.

mgr Dorota Pruska

ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...
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Ślubowanie klas pierwszych

W październiku br. wizytę złożył biskup 
pomocniczy Diecezji Kieleckiej – Jego Ekscelencja 
Marian Florczyk. 

Dostojny gość został przyjęty z honorami przez 
Dyrektora Szkoły – Panią Irenę Marcisz. 
Przemówienie w imieniu młodzieży wygłosiła Anna 
Puchrowicz. 

Po ceremonii powitania głos zabrał Ksiądz Biskup.
Uczniowie przygotowali część artystyczną. 

W murach szkoły zabrzmiało poetyckie słowo Jana 
Pawła II i popłynęły melodie: „Radość naj-
piękniejszych lat”, „Alleluja”, „Ave Maryja”.

Dnia 13. 10. 2011 r. odbyło się ślubowanie 
pierwszoklasistów. W obecności Dyrekcji 
i Nauczycieli młodzież złożyła przyrzeczenia na 
sztandar szkoły. 

Obecni na uroczystości nie kryli radosnego 
wzruszenia z faktu, że najmłodsi uczniowie zostali 
oficjalnie przyjęci w poczet braci szkolnej.  

Wizyta Biskupa

Dzień Komisji Edukacji Narodowej
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WARSZTATY AISEC
Enter Your Future (Krok w przyszłość) jest 

projektem realizowanym po raz drugi 
w Kielcach i na terenie województwa 
świętokrzyskiego. Tematem tej edycji projektu 
jest Kreatywna Edukacja. Głównym celem 
kreatywnej edukacji jest szerzenie tolerancji 
i różnorodności kulturowej wśród uczniów, 
poprzez aktywną formę zajęć, podczas których 
uczeń może rozwijać swoje zainteresowania, 
a także pogłębiać wiedzę na temat życia 
w innych krajach i kulturach.

Warsztaty przeprowadzane były w ramach 
zajęć edukacyjnych przez praktykantów 
z Ukrainy – Aleksandrę Voronina, Turcji – 
Ipek Soydan i Gruzji – Nino Bardadze 
w dniach 26.09–30.09.2011r.

mgr Magdalena Rowińska

W październiku br. w ZSP Nr 5  została utworzona 
nowoczesna pracownia językowa. Posiada ona 
bogate wyposażenie audiowizualne, składające się 
z indywidualnych stanowisk przeznaczonych dla 
uczniów i nauczyciela. Wielofunkcyjna  konsola jest 
sterowana dotykowo, może być wykorzystywana do 
indywidualnych lub grupowych zadań dyda-
ktycznych.

Wyposażenie pracowni stanowią również: laptop, 
projektor oraz ekran.  

Powstanie pracowni językowej było możliwe 
dzięki funduszom unijnym pozyskanym w ramach 
projektu „Świętokrzyski program wspierania 
rozwoju edukacji”.

mgr Zbigniew Kukla

NOWOCZESNA PRACOWNIA JĘZYKOWA

WARSZTATY MATEMATYCZNE
   Ze strategiami rozwiązywania zadań zamkniętych mogli się 

zapoznać uczestnicy warsztatów matematycznych, które 

zostały zorganizowane 27 października 2011 r. przez naszą 

szkołę z inicjatywy Wydziału Oświaty Starostwa 

Powiatowego w Kielcach.

     Uczestnikami byli nauczyciele matematyki szkół 

powiatowych. Podczas warsztatów, które prowadziła pani 

Anna Szymkiewicz nauczyciele mieli możliwość dzielenia się 

swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem pedagogicznym. 

Cenne wskazówki i rady oraz wyciągnięcie wspólnych 

wniosków na pewno wpłynie na efektywność pracy 

dydaktycznej, na podwyższenie wyniku maturalnego.  
mgr Anna Szymkiewicz
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W środę, 27 maja w Chmielnickim Centrum Kultury w Chmielniku odbył się tegoroczny konkurs „Pla-
stykalia” oraz przeglądy muzyczne „Muzykalia”. Konkurs plastyczny poświęcony był najciekawszym 
miejscom i zabytkom powiatu kieleckiego. Wpłynęło 58 prac z 11 szkół. W imprezie uczestniczył starosta 
kielecki Zenon Janus.

Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach - plastycznej i fotograficznej. W kategorii plastycznej 
I miejsce zdobyła uczennica ZSP Nr 5 w Łopusznie – Katarzyna Marcisz.

W Przeglądzie Zespołów Artystycznych „Muzykalia" wzięły udział - Gimnazjum w Krajnie, Gimnazjum 
w Daleszycach, Gimnazjum w Samsonowie, Gimnazjum w Pierzchnicy, Gimnazjum w Chmielniku, Zespół 
Szkół nr 3 w Chmielniku, Zespół Szkół nr 5 w Łopusznie oraz Zespół Szkól Leśnych w Zagnańsku.

Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Klaudia Błaszczyk oraz Edyta Piwowarczyk.
mgr Magdalena Rowińska

PLASTYKALIA, MUZYKALIA

HARCERSTWO 
W NASZEJ SZKOLE

ZSP Nr 5 w Łopusznie promuje postawę opartą na 
normach moralnych wywodzących się z uniwersalnych, 
kulturowych i etycznych wartościach chrześcijańskich 
pod przewodnictwem pani Ingi Mostek postanowił 
przystąpić do największej polskiej organizacji harcer-
skiej (ZHP). Organizacja ta bowiem ma wpływ na rozwój 
młodego człowieka, kształtując jego osobowość, 
obowiązkowość oraz szacunek wobec każdego 
człowieka.

Celem powołania  oddziału w ZSP Nr5 w Łopusznie 
jest:

- kształtowanie osobowości człowieka odpowie-
dzialnego

- umożliwienie nawiązywania kontaktów międzyludzkich ponad wszelkimi podziałami
- propagowanie wiedzy na temat przyrody, ekologii oraz kształtowania potrzeby kontaktu z przyrodą 
- upowszechnianie takich wartości jak: wolność, prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, 

równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń
- stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka. 

mgr Inga Mostek
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Pielgrzymka szkół im. Jana Pawała 

POKOLENIA

an Paweł II – człowiek modlitwy - pod takim 
hasłem odbył się X Zjazd Szkół imienia Jana JPawła II na Jasnej Górze. Eucharystii prze-

wodził Ksiądz biskup Henryk Tomasik, który w homilii 
zwrócił się do młodych ludzi słowami błogosławionego 
Jana Pawła II, by wymagali od siebie, choćby i inni nie 
wymagali. Ks. Biskup podkreślił, ze rozwój intelektualny 
musi iść w parze, z rozwojem duchowym. Na zakończenie 
Mszy Świętej wszyscy młodzi pielgrzymi zawierzyli 
błogosławionemu Papieżowi wszystkich nauczycieli, 
wychowawców i uczniów.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II B 
liceum wraz z opiekunami: panem Pawłem Stachurą 
i księdzem Józefem Cichoniem. Spotkaniu towarzyszył 
duch modlitwy i refleksji. Podczas drogi powrotnej 
młodzież modliła się na różańcu, wyrażając wdzięczność 
Bogu za nauczycieli, rodziców i rodzeństwo. Prosiła także 
o rozeznanie drogi własnego powołania. Oczywiście nie 
zabrakło śpiewu, który był wyrazem wspólnej radości. 
Nasza obecność na Jasnej Górze, była wyrazem wiary, 
dumy i radości, że patronem naszej szkoły jest błogo-
sławiony Jan Paweł II. Naśladujmy go i wymagajmy od 
siebie!

ksiądz Józef Cichoń

bsolwenci Liceum Ogólno-
kształcącego w Łopusznie A– klasa IV a i IV b matura 

1971r, spotkali się 10 września 2011r. 
w murach swojej szkoły po 40 latach 
od jej ukończenia.

W spotkaniu uczestniczyły 22 
osoby tj. z klasy IV a - Barbara Ciszek 
Rak, Natalia Chrobot Dziosa, Zofia 
Gąsior Kowalska, Barbara Górska 
Leczykiewicz, Jolanta Janowska 
Piotrowska,  Lucyna Kiełbus  
Pawlina, Maria Kurzac Kolasa, 
Grażyna Skrucha Kulczycka, Alina 
Szymańska Maciejewska, Anna 
Żabicka Wiącek, z klasy  IV b - 
Danuta Brelak Zowczak, Jadwiga 
Iwańska Matuszewska, Teresa 
Kałuża Banakiewicz, Leszek Kukulski, Andrzej Lesiak, Maria Mularczyk Gajek, Walentyna Okończyk Wrona, 
Władysław Pawłowski, Marianna Podstawka Baran, Halina Stolarczyk Tatar, Zofia Wawrzeńczyk Picheta, 
Elżbieta Zimna Węgrzyn.

Przybyłych na spotkanie powitała pani Irena Marcisz – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 
w Łopusznie.

mgr Justyna Ciszek

Spotkanie - 40 lat po maturze 
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II Turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora  ZSP Nr 5

 W turnieju, który odbył się w dniu 29.11.2011r. na 
boisku „Orlik” w Łopusznie brało udział dziesięć 
zespołów. W pierwszym półfinale zagrały klasy IIA 
i IID, po emocjonującym pojedynku wygrała klasa II D, 
stosunkiem bramek (2-0).

Drugi półfinał to mecz pomiędzy klasą III A i IV D, 
w meczu tym zwyciężyła klasa IVD (2-1).

W meczu o trzecie miejsce, lepsza okazała się klasa 
IIA,która zdecydowanie (4-1) pokonała klasę II B. 
Najlepszą drużyną turnieju została klasa II D, która 
w finale pokonała 1 do 0, klasę IV D.

  mgr  Karol Soboń
 

 27 września 2011 r. w Strawczynku  odbyły  się  Wojewódzkie 
Masowe Biegi Przełajowe LZS o Memoriał Zdzisława 
Stawiarza. Zawodnicy z różnych szkół i klubów sportowych 
z całego województwa świętokrzyskiego rywalizowali na 
t r a s a c h  S a m o r z ą d o w e g o  C e n t r u m  K u l t u r y  
i Sportu w Strawczynku. Uczniowie ZSP Nr 5 w Łopusznie, 
w punktacji  drużynowej zajęli I miejsce, zdobywając puchar 
i dyplom, a indywidualnie medale.
W biegu na 1500m dziewcząt w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych bardzo dobrze spisały się nasze 
uczennice. II miejsce zajęła Olga Kozieł, a szósta była Joanna 

Łapot.  Srebrny medal w biegu na 3000m wywalczył Dawid Szwarc, a Kamil Wijas brązowy. 
mgr  Agnieszka Prędota-Gad

Niepokonane Łopuszno
9 października 2011r. uczniowie ZSP Nr 5 w Łopusznie zaznaczyli swój udział w Mistrzostwach 1Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego w Biegach Przełajowych, które odbyły się 

w Bodzentynie.
  Bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły, którzy w punktacji  generalnej zajęli 

I miejsce.  ZSP Nr 5, 13 punktami w punktacji łącznej wyprzedził Bodzentyn. Trzecie miejsce przypadło dla 
Chęcin, a czwarte dla Zagnańska. Piąte miejsce 
natomiast  zajął  MOW w Podzamczu 
Chęcińskim. 

 Indywidualnie w biegu na dystansie 1800 m 
dziewcząt I miejsce zajęła Olga Kozieł, asiódma 
była Justyna Kozak. Dziewiąta dobiegła Daria 
Bubis, a jedenasta Joanna Łapot. W biegu na 
2700 m rywalizowali chłopcy. Złoty medal 
wywalczył Kamil Wijas, a srebrny Dawid 
Szwarc. Na piątej pozycji bieg ukończył 
Grzegorz Janiszewski, a siódmy dobiegł do 
mety Mateusz Jedliński. Na dalszych pozycjach 
uplasowali się jeszcze: Bartłomiej Hajduk, 
Michał Kukulski oraz Marek Ratuszniak.

mgr  Agnieszka Prędota-Gad
 

Nasi uczniowie Mistrzami woj. świętokrzyskiego 

w Masowych Biegach Przełajowych
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Od wielu lat szkoła śledzi losy absolwentów. 
Poniższa tabela przedstawia uczelnie i kierunki wybrane przez uczniów w roku 2010/2011. 

Uczniowie, którzy nie zdecydowali się na dalszą edukację, podjęli 
pracę w wyuczonym zawodzie. 
mgr Dorota Pruska

UCZELNIA KIERUNEK L.

WSEiP pielęgniarstwo, administracja publiczna, 

kosmetologia, fizjoterapia, logistyka, 

informatyka

12

POLITECHNIKA 
ŚWIĘTOKRZYSKA

budownictwo, transport 

i logistyka, geodezja, ekonomia, inżynieria 

bezpieczeństwa, ekonomia, informatyka 

17

UJK filologia angielska, fizjoterapia, chemia, 

pedagogika wczesnoszkolna z językiem 

angielskim,  pedagogika, ekonomia

16

WSETiNS edukacja wczesnoszkolna 2

WSH transport i logistyka 2

UJ kulturoznawstwo 1

WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO 
– EKONOMICZNA

finanse i rachunkowość 1

AKADEMIA ANDRZEJA FRYCZA 
MODRZEWSKIEGO 

bezpieczeństwo wewnętrzne 1

POLITECHNIKA KRAKOWSKA budownictwo 1

POLITECHNIKA ŁÓDZKA technologia żywności 

i żywienie człowieka
1

CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTW. 
STRAŻY POŻARNEJ 

1

Wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych ZSP Nr 5

Średnie wyniki egzaminów pisemnych:
Zdawalność w  L O 92 %, śr. kr. 91% 

Zdawalność w Technikum Nr 8, 58 % śr. kr. 52 %

z uwzględnieniem sesji poprawkowej 

Zdawalność w  L O 94 %, 

Zdawalność w Technikum Nr 8  71 % 

mgr Cezariusz Najmrodzki



Projekt adresowany jest do uczniów klas I, II, III i IV Technikum Nr 8 w  Łopusznie. Realizowany jest w 
roku szkolnym  2011/12 i  2012/13, działania obejmą 168 uczniów dające im dodatkowe kwalifikacje 
zawodowe.

Zajęcia odbywać  się  będą w blokach szkoleniowych:
•   Blok szkoleń dla uczniów technikum hotelarskiego oraz technologii żywności (60 osób 4 grupy po 

15 osób). W ramach bloku uczniowie będą mieć możliwości:
- Wyjazdu do Zakopanego na kurs barmański z Certyfikatem
- Staż barmański w Zakopanym(5 dni)
-  zajęcia warsztatowe w szkole 40 godzin każda z grup
- każdy z uczestników otrzyma darmowy pakiet materiałów i pomocy dydaktycznych.
•   Blok szkoleń dla uczniów technikum fryzjerskiego (30 uczniów 2 grupy po 15 osób). W ramach 

bloku uczniowie będą mieć możliwości:
- odbyć kurs fryzjerski w Zakopanem
- odbyć kurs kosmetyczny w Zakopanem
- 40 godzin zajęć warsztatowych  w nowo wyposażonej Sali przedmiotowej
- Wszyscy kursanci zostaną wyposażeni w sprzęt fryzjerski
•   Blok szkoleń dla uczniów techników informatycznego (48 uczniów podzieleni na grupy 12 

osobowe). W ramach bloku uczniowie technikum informatycznego będą mieli możliwość udziału w kursie:
- AutoCad kurs zakończy się egzaminem I Certyfikatem
-ECDL kurs zakończy się egzaminem I Certyfikatem
-20 godzin warsztatów na których będzie można doskonalić praktyczne umiejętności.
•    Blok szkoleń dla technikum mechanicznego (30 uczniów podzielonych na dwie grupy).
 W ramach bloku uczniowie będą mieli możliwość odbycia:
- Kursu prawa jazdy kat. B
-Kursu kierowców wózków jezdniowych  z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowych.

mgr Zbigniew KuklaPOKOLENIA10

Na Targach FryzjerkichVENUS

ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

4 listopada 2011r. uczniowie kl. I i II profilu fryzjerskiego uczestniczyli 
w targach VENUS, których celem było przedstawienie najnowszych 
trendów i sposobów pielęgnacji zarówno kobiecej jak I męskiej urody. Na 
stoiskach różnych, firm fryzjerskich, kosmetycznych oraz odnowy 
biologicznej z całej Polski młodzież zapoznała się z najnowszymi 
kosmetykami do pielęgnacji. Specjaliści udzielali licznych porad 
z zakresu zdrowia i wizażu. Uczniowie  wrócili zadowoleni i na pewno 
bogatsi w wiedzę z zakresu  pielęgnacji.

mgr Agata Świeboda

Informacje o Projekcie 
„Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy” 

Projekt „Lepszy start dla młodych hotelarzy”.
d września 2011 r. realizowany jest dwuletni projekt. W jego ramach uczestnicy biorą udział 
w zajęciach, które są realizowane w soboty w wymiarze 22 godzin z: języka polskiego, języka Oangielskiego,  matematyki, marketingu usług hotelarskich, obsługi informatycznej z hotelarstwa, 

doradztwa zawodowego. Uczestnicy wezmą udział w 3 dniowym wyjeździe do Poznania, 4 dniowym 
wyjeździe do Berlina, 3 dniowym wyjeździe do Warszawy, 7 dniowym wyjeździe do Hiszpanii. Ponadto 
beneficjenci zostaną wyposażeni w komplet materiałów dydaktycznych.  

W bieżącym roku realizowana jest druga edycja projektu „Nie zmarnuj szansy inwestuj w siebie”. 
mgr Cezariusz Najmrodzki



Uczestnicy projektu „Nie zmarnuj szansy 
- inwestuj w siebie” na wycieczce w Krakowie...

 
...i w Poznaniu

Kurs barmański...

...kurs prawo jazdy w ramach 
projektu „Wykwalifikowany 
absolwent na rynku pracy”

Zajęcia projektowe z kosmetologii i wizażu w naszej szkole



Estradowa gala w wykonaniu uczniów dedykowana nauczycielom 
i pracownikom szkoły

Na zajęciach warsztatowych
Enter Your Future

Spotkanie z psychologiem 
w ramch projektu 

„Nieproszeni w szkole”

Edyta Piwowarczyk

Klaudia
Błaszczyk

Uczennice kl. I A 
podczas części artystycznej 

ślubowania

Konwernasjerzy:
 Monika Grzegorczyk, 

Norbert Wójtowicz

Aktorzy pantomimy:
 Izabela Ciszek

Mateusz Sobczyk



Spotkanie absolwentów LO - 40 lat po maturze

Ślubowanie klas pierwszych

Grono Pedagogiczne i pracownicy szkoły 
podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej



Izabela Ciszek

Rafał Wilk

 STYPENDYŚCI 
PREZESA RADY 

MINISTRÓW

 I miejsce dla
 Katarzyny Marcisz 

w Powiatowym Konkursie 
Plastycznym 

„Powiat Kielecki 
zawsze po drodze”
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Wywiad ze Stypendystami Prezesa Rady Ministrów
W ubiegłym roku szkolnym najlepszymi wynikami mogli się pochwalić: uczennica kl. IIB LO 

Izabela Ciszek oraz Rafał Wilk, uczeń klasy IVD Technikum Informatycznego. Tym samym  zostali 

oni  nagrodzeni Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Postanowiłyśmy zadać im kilka pytań.

1.Czy dużo pracy włożyliście w osiągnięcie sukcesu? Jak dużo czasu poświęcacie na naukę?

Izabela: Myślę, że wymagało to trochę wysiłku, natomiast był to bardzo przyjemny trud. Wystarczy 

sobie postawić kilka celów i z uporem dążyć do nich. Jeśli chodzi o czas nauki, jest on uzależniony od 

zadań, które mam do wykonania.

Rafał:  Nauka nie zajmuje mi dużo czasu. Staram uczyć się systematycznie, dlatego sukces przyszedł 

niepostrzeżenie. 

2. Jak się czujecie, będąc jednymi z najlepszych uczniów w szkole?

I: Nie ukrywam, że sprawia mi to radość. Szczególnie przyjemne dla mnie jest to, że mogę być pomocna 

dla moich koleżanek i kolegów.  

R: Czuję się wyróżniony, ale nie chcę „spocząć na laurach”.

3. Co jest Waszym największym  sukcesem?

I:  Dla mnie dużym sukcesem jest właśnie stypendium, szczególnie dlatego, że pozwoliło mi nabyć takie 

cechy jak: solidarność,  skrupulatność i pracowitość.

R: Do tej pory także moim największym sukcesem było dostanie stypendium.

4. Co planujecie robić w przyszłości?

I: Właściwie sama jeszcze nie mam sprecyzowanych planów na przyszłość. Chciałabym ją powiązać 

z naukami ścisłymi. 

R: Chciałbym studiować na Politechnice Świętokrzyskiej a w przyszłości zostać informatykiem. 

5. Kto jest dla Ciebie autorytetem? 

I: Odpowiedź jest chyba prosta-moja mama. To ona od najmłodszych lat wpajała mi wartości, za które 

teraz jestem jej bardzo wdzięczna. 

R: Dla mnie autorytetem jest nasz Wielki Polak- Jan Paweł II. Cenię Go za ogromną wiedzę i wszelkie 

mądrości. Jest On dobrym przykładem dla wszystkich.

6. Jakie jest Wasze hobby?

I: Sama nie wiem od czego zacząć… Chyba sport w najszerszym tego słowa znaczeniu. Gram w piłkę 

ręczną, ale nie stronię też od nożnej. Uwielbiam taniec jak i jazdę konną. Bardzo lubię czytać, szczególnie 

romanse. A moim ulubionym pisarzem jest bez wątpienia Nicholas Sparks. 

R: Lubię sport, najbardziej piłkę nożną. Jednak moim głównym zainteresowaniem  jest wszystko co 

związane z informatyką, np. programowanie.

7. Jakich rad moglibyście udzielić młodszym kolegom, którzy chcieliby osiągnąć taki sukces jak 

Wasz?

I:  Głównie należy mieć chęć do nauki, zdobywania wiedzy i choć odrobinę uporu  w dążeniu do swoich 

celów.  Także trzeba pamiętać o uśmiechu i dobrym sercu.

R: Myślę, że wszyscy, którzy chcą coś osiągnąć powinni  rozwijać swoje zainteresowania i pasje. 

Nieodłącznym elementem jest oczywiście regularne zdobywanie wiedzy.

Dziękujemy za odpowiedzi. Diana Kowalczyk, Karina Smolarczyk



PRZYSZŁOŚĆ JUŻ TERAZ

POKOLENIA12

Ale to nieprawda! Ja całkiem nieźle radzę sobie 

w życiu codziennym, fakt, potrzebuję pomocy, 

szczególnie kiedy pojawiają się schody czy duże 

wzniesienia lub jeżeli coś położone jest wysoko na 

półce i nie mogę tego dosięgnąć, ale staram się być 

s a m o d z i e l n a  w  i n n y c h  s y t u a c j a c h . . .  

Niepełnosprawni, grani przez aktorów w filmach, 

czasami mnie śmieszą, bo ja się z nimi nie 

utożsamiam, nie jestem taka jak chorzy w nich 

przedstawieni, którzy mają problem nawet 

z wejściem na wózek. Wydają się tacy... sztywni.

-Co Ci daje siły, bo Jesteś uśmiechnięta 

i radosna?
zęsto obojętnie mijamy osoby 

-Wszyscy mi mówią, że jestem ciągle 
niepe łnosprawne na  u l icy,  

uśmiechnięta, ale co mi daje siły? Nie mam 
w szkole. Niepotrzebnie. Są C

pojęcia... Może rodzice, moja siostra ,brat... 
przecież tacy sami.

Zawsze byłam taka radosna, a uśmiech rzadko 
Bernadetta ma 19 lat, uczęszcza do klasy III 

schodził z mojej twarzy. Widocznie taka jest moja 
B LO. Z chęcią wyraziła zgodę na 

natura... Jestem po prostu radosną osobą, 
przeprowadzenie wywiadu. 

a uśmiechem pragnę zyskać sympatię innych. 

Czasami się to udaje...
-Jesteś wzorową uczennicą, osiągasz 

-Czy mogłabyś nam powiedzieć coś więcej 
najwyższe wyniki w nauce, z drugiej strony 

o swojej niepełnosprawności?
Jesteś osobą niepełnosprawną. Jak godzisz 

-Cóż... Moja niepełnosprawność jest bardzo 
obowiązki wzorowego ucznia ze swoją 

uciążliwa, przez nią nie mogę zrobić wielu rzeczy. 
niepełnosprawnością?

Ale ma także swoje dobre strony, o ile można to tak 
-W ogóle nie zwracam uwagi na to, że jestem 

nazwać. Dzięki niej nauczyłam się cierpliwości, 
niepełnosprawna. Przyzwyczaiłam się do tego, 

pokory, dostrzegam piękno otaczającego nas 
jest to dla mnie coś normalnego. Jestem zwykłą 

świata, odkryłam kojącą muzykę ciszy. Dzięki niej 
nastolatką i uczennicą, która niestety nigdy nie 

powoli odkrywałam także swoje ukryte talenty, 
stanie na nogi, nigdy nie zrobi choćby 

kiedyś niedostrzegalne, teraz bardzo dla mnie 
najmniejszego kroku, nigdy nie zatańczy... Ale to 

ważne. Niektórzy mogą myśleć, że moja choroba, 
nie koniec świata! Wystarczy tylko nauczyć się 

to kara. Kara... Ja raczej uznałabym to za próbę, 
z tym żyć.

sprawdzenie czy dam sobie radę, czy się poddam. 
-Jak radzisz sobie w życiu, w szkole?

Jak na razie walczę i będę walczyć do końca. 
-Ciężko jest, ale dla chcącego nic trudnego... 

Pokażę, że niepełnosprawność to żadna 
Wszyscy myślą, że niepełnosprawny jest przykuty 

przeszkoda w osiągnięciu marzeń i zdobyciu 
do wózka i zdany na łaskę innych przez całe życie.

świata.

CIEKAWE POSTACIE 
WOKÓŁ NAS
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Wolontariusze wśród nas

 inicjatywy księdza Józefa Cichonia – naszego katechety powstał sztab Fundacji „Dzieło 

Nowego Tysiąclecia”. Nasza Pani dyrektor Irena Marcisz, która jest otwarta na pomoc Zbliźniemu, wspiera nas dzielnie w naszych działaniach.

Dzieło Nowego Tysiąclecia pomaga młodzieży zdolnej ale biednej, oferując pomoc finansową. W naszym 

szkolnym sztabie uczestniczy 7 osób: Izabela Ciszek, Mateusz Sobczyk, Kinga Dudek, Katarzyna Kowalska, 

Klaudia Błaszczyk, Dominika Sułkowska oraz Karolina Skrobisz. W wyniku przeprowadzonej zbiórki 

20.10.2011 r. udało nam się zebrać kwotę w wysokości około 500 zł. Zachęcamy wszystkich młodych ludzi, 

aby zapoznali się z Fundacją odwiedzając stronę internetową  

Iza Ciszek, kl. II B

www.dzielo.pl

-Jak Cię postrzega otoczenie, klasa? -Udawanie kogoś, kim się nie jest  ukrywanie 

swojego prawdziwego oblicza za piękna maską -Najlepiej zapytać ich samych. Wiem jednak, że 

w znaczeniu przenośnym, ale i dosłownym, aby się ludzie często boją się niepełnosprawnych, może 

tylko komuś przypodobać. Cenię naturalność nie tyle boją, ale nie „potrafią” zachować sie przy 

i bycie sobą. Wiele osób zmienia sie pod wpływem takiej osobie, nie wiedzą jak z nią rozmawiać,jak 

innych ludzi, otoczenia i to niekoniecznie na jej pomóc ... Może myślą, że zrobią jej krzywdę, 

dobre. Drażni mnie również poczucie pychy chcąc udzielić pomocy? Też jestem nieśmiała, co 

i wyższości nad innymi, ignorowanie tych sprawia, że często stoję na uboczu. Niekiedy mam 

słabszych i mniejszych oraz brak współczucia na wrażenie, że przeszkadzam innym podczas 

krzywdę innych.rozmowy, że jestem niepotrzebna, więc odchodzę. 

-Jesteś uczennicą klasy maturalnej, jakie Nauczyłam się żyć w samotności, nawet ją lubię, 

masz plany na przyszłość?bo jeżeli mam komuś zawadzać... Nie chcę się po 

-Najpierw zdać maturę i skończyć szkołę, prostu narzucać. Ale czasem potrzebuję osoby, 

a później... Hm... Zapewne tak jak wszyscy, przyjaciółki, z którą mogłabym pogadać.Myślę, że 

studia,może praca i... rodzina... Planuję zostać mam taką „bratnią duszę”,  jest nią koleżanka 

informatykiem, jak na razie, ale to się może z klasy....

zmienić. Mam nadzieję, że uda mi się pracować - C o  C i ę  n a j b a r d z i e j  d e n e r w u j e  

w moim wymarzonym zawodzie, który będzie w postępowaniu u innych? Co uważasz za 

sprawiał mi przyjemność i który będę kochać.sztuczne?

Dziękujemy za rozmowę: 

Magdalena Del, kl. II B
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Dzielność w zwyczajności, czyli przewodniczący klas 
w publicystyczno-fotograficznym kadrze

-  Imię i nazwisko: Agnieszka Barańska
- Klasa: I a
- Zadania wobec klasy i szkoły wynikające z powierzonej funkcji: Dążę do organizowania 
wycieczek klasowych. Staram się pomagać w nauce kolegom i koleżankom z klasy. Mobilizuję 
ich do brania udziału w akademiach oraz uczestnictwa w życiu szkoły.
- Pasje i zainteresowania: pomoc innym, sport.

-  Imię i nazwisko: Kinga Filipiak
-  Klasa: I b
- Zadania wobec klasy i szkoły wynikające z powierzonej funkcji: Moja klasa zawsze może na 
mnie liczyć. Z każdym problemem mogą się do mnie zwrócić, a ja, jeśli tylko będę mogła 
i potrafiła, pomogę im. Staram się również pomagać słabszym osobom w nauce, poprzez 
tłumaczenie im danego materiału. 
- Pasje i zainteresowania: piłka nożna, piłka ręczna, gra na klarnecie, fotografia.

-  Imię i nazwisko: Paweł Kałędek
-  Klasa: I k
- Zadania wobec klasy i szkoły wynikające z powierzonej funkcji: Staram się pośredniczyć 
miedzy nauczycielami a uczniami. Kiedy trzeba przekazać jakieś informacje i odwrotnie, gdy 
muszę o coś poprosić nauczyciela. Nie odmawiam też pomocy w nauce - o ile sam jestem 
pewny swoich umiejętności.
- Pasje i zainteresowania: rysunek, grafika komputerowa, czytanie i pisanie fantastyki.

- Imię i nazwisko: Wioleta Zbroszczyk
- Klasa: II d
- Zadania wobec klasy i szkoły wynikające z powierzonej funkcji: Jestem odpowiedzialna za 
organizacje imprez klasowych (np. wycieczek, wigilii klasowej), zbiórek pieniędzy, przeka-
zywanie informacji o sprawdzianach, informowanie klasy o różnych uroczystościach 
i apelach oraz pomoc klasie w nauce.
- Pasje i zainteresowania: komputery, Internet, matematyka, podróże.

-  Imię i nazwisko: Przemysław Biskup
-  Klasa: II a 
- Zadania wobec klasy i szkoły wynikające z powierzonej funkcji: Robię wszystko co w mojej 
mocy, aby umilić i ułatwić pobyt w szkole moim kolegom i koleżankom. Ale przede wszystkim 
staram się być dla nich życzliwym i dobrym kolegą, do którego mogą się zwrócić z każdą sprawą.
- Pasje i zainteresowania:sport, gry komputerowe, film

-  Imię i nazwisko: Izabela Ciszek
-  Klasa: II b
- Zadania wobec klasy i szkoły wynikające z powierzonej funkcji: Staram się dbać o to, aby moi 
koledzy i koleżanki czuli się przede wszystkim dobrze w naszej klasie. Organizuję pogadanki 
klasowe, które mają na celu rozwiązanie problemów klasowych w miłej atmosferze. Zabiegam o to, 
aby ci, którzy mają problemy w nauce szybko z nich wybrnęli.
- Pasje i zainteresowania: sport, jazda konna, literatura, taniec, języki obce, podróże i zakupy. 

-  Imię i nazwisko: Sebastian Król
-  Klasa: I h
- Zadania wobec klasy i szkoły wynikające z powierzonej funkcji: Współpracuję z wychowawcą 
i pomagam kolegom.
                                        - Pasje i zainteresowania: piłka nożna, motoryzacja.

-  Imię i nazwisko: Piotr Łosiewicz
-  Klasa: I g
- Zadania wobec klasy i szkoły wynikające z powierzonej funkcji: współpracuję z 
wychowawcą, staram się rozwiązywać problemy w klasie.
- Pasje i zainteresowania: muzyka, hotelarstwo, komputery, instrumenty muzyczne.
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-  Imię i nazwisko: Patrycja Bujak
-  Klasa: III  a
- Zadania wobec klasy i szkoły wynikające z powierzonej funkcji: Na lekcjach wychowa-
wczych staram się czynnie uczestniczyć w poruszanych tematach. Z ich inicjatywy jestem 
organizatorem wycieczek oraz cotygodniowych wyjazdów na basen.
- Pasje i zainteresowania: muzyka, śpiew.

-  Imię i nazwisko: Katarzyna Mularczyk
-  Klasa: III b
- Zadania wobec klasy i szkoły wynikające z powierzonej funkcji: Staram się współpracować 
z wychowawcą w organizowaniu życia naszej klasy. Dbam o klasę i staram się aby zawsze 
tworzyła zgrany zespół. Dzięki zgraniu i osobistemu zaangażowaniu naszej klasy zajmujemy 
czołowe miejsca w konkursach.
- Pasje i zainteresowania: fotografia, ekologia.

-  Imię i nazwisko: Arkadiusz Janus
-  Klasa: III d
- Zadania wobec klasy i szkoły wynikające z powierzonej funkcji: Staram się dbać o dobre 
imię klasy. Daję dobry przykład i chętnie służę pomocą. Staram sie rozwiązywać różne trudne 
sprawy i konflikty między kolegami. 
- Pasje i zainteresowania: spędzanie czasu ze znajomymi, praca przy komputerze.

-  Imię i nazwisko:Anna Sobczyk 
-  Klasa: IV e
- Zadania wobec klasy i szkoły wynikające z powierzonej funkcji: Jako przewodnicząca 
staram się dbać o wizerunek klasy. Zajmuje się sprawami organizacyjnymi. Na lekcjach 
wychowawczych próbuje rozwiązywać kwestie sporne.
- Pasje i zainteresowania: czytanie książek, spędzanie czasu z przyjaciółmi.

- Imię i nazwisko: Tomasz Głowacki
- Klasa: III f
- Zadania wobec klasy i szkoły wynikające z powierzonej funkcji: Organizuje wycieczki 
mobilizując uczniów mojej klasy do utrzymywania porządku na wyjazdach i dobrego zacho-
wania. Organizuje składki.
- Pasje i zainteresowania: motoryzacja, elektronika podręczna, nowe technologie.

-  Imię i nazwisko: Jarosław Burda
-  Klasa: IV d
- Zadania wobec klasy i szkoły wynikające z powierzonej funkcji: Głównym moim zadaniem 
jest ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, Samorządem Uczniowskim, wychowawcą oraz 
nauczycielami. Zobowiązuje się do stworzenia w klasie atmosfery sprzyjającej nauce. Będę 
starał się pomagać kolegom w rozwiązywaniu ewentualnych problemów czy sporów.
- Pasje i zainteresowania: prawo, komputery, administracja, taniec.
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-  Imię i nazwisko: Anita Kowalczyk
-  Klasa:  II g
- Zadania wobec klasy i szkoły wynikające z powierzonej funkcji: Ze względu na  pełnienie 
funkcji przewodniczącej w klasie spełniam następujące zadania otóż organizuje różnego 
rodzaju imprezy klasowe tj. wigilia czy wycieczki. Jestem odpowiedzialna za zbiórki 
pieniężne. Przekazuję informacje klasie od nauczycieli i wychowawcy. 

-  Imię i nazwisko: Kamil Petrus

-  Klasa: II  h
- Zadania wobec klasy i szkoły wynikające z powierzonej funkcji: staram się wywiązywać ze 
swoich funkcji najlepiej jak potrafię.
- Pasje i zainteresowania: motoryzacja, sport.

-  Imię i nazwisko: Szczepan Stefański
-  Klasa:  III g
- Zadania wobec klasy i szkoły wynikające z powierzonej funkcji: staram się rozwiązywać 
nieporozumienia nauczyciel-uczeń, reprezentuje klase i staram się być przykładem do 
naśladowania.
- Pasje i zainteresowania: marketing, sport



PRZYSZŁOŚĆ JUŻ TERAZ

16 POKOLENIA

 Życiowy bieg

Wyznaczam cel 
i zaczynam bieg,

mój osobisty bieg marzeń.
I pędzę aby zrealizować plan 

po ciężkiej ścieżce życia.
Co chwile kamień, o który się potykam

wyrasta mi na drodze.
I dołek, w który noga wpada 

zbyt często się pojawia. 
Lecz biegną, biegną dalej.

Upadam…
I cóż z tego!?

Każdy z nas upada
lecz ważne by powstać i biec dalej

do swojej mety marzeń.

Autorka: Anna Puchrowicz

Powoli zbliżam się do końca pewnego etapu. Jego 

podsumowaniem będą dwa znaczące wydarzenia- 

studniówka i matura. 

Co będzie potem? Zamykając za sobą lata nauki 

w liceum, otwieram drzwi do początku czegoś nowego. 

Przyszłość spowita jest we mgle. Brak mi dokładnego 

ukierunkowania się. 

Chciałabym robić w życiu coś, co pozwoliłoby mi 

osiągnąć satysfakcję i zadowolenie. 

Pisanie jest moją pasją, ale nie pomysłem na życie. 

Szukanie życiowej drogi nie jest rzeczą łatwą. Jestem 

bardzo niezdecydowaną i kapryśną osobą. Łatwo 

zmieniam zdanie i po raz kolejny waham się, czy moje 

plany to właśnie jest to. 

Ważna jest dla mnie dobrze zdana matura, która 

zdecyduje o tym, jaki obiorę kierunek.

Na razie próbuję żyć jak najpełniej, wykorzystując 

w pełni to, co dostaję od losu. I staram się niczego nie 

żałować. Bo przecież- najważniejsze są wspomnienia.

Wyznania maturzystki

,,...Ślubujemy! Przyrzekamy, 

stanowić wzór dla innych, rozwijać się, kształcić... Wkroczyć z dumą na nową, jasną 
drogę, zamkniętą w murach pałacu...”    13 października 2011 roku

hoć pogoda tego dnia przybrała szare, jesienne 
barwy, to serca pierwszoklasistów płonęły szczerą Ci wielką radością. Oto wreszcie nadeszła chwila, gdy 

mieliśmy się stać pełnoprawnymi członkami ZSP Nr 5 w Ło-
pusznie! Nieco podenerwowani, ustawiliśmy się klasami 
w równych rzędach. Trzeba przyznać, że w odświętnych, biało-
czarnych strojach wyglądaliśmy niezwykle dojrzale. Nagle 
wzrok zebranych skupił się na wzniesionym sztandarze szkoły. 
Przedstawiciele poszczególnych klas podnieśli swe prawice 
w jego kierunku. Zewsząd ku górze wzniosło się: ,,Ślubuje-
my!...'' Uroczyste słowo przesiąknięte  wzruszeniem i nadzieją 
na to, że w murach tej szkoły, czekają nas  najwspanialsze  lata 

naszego życia. Po części oficjalnej nastąpiła prezentacja wierszy i piosenek. Odkryliśmy pierwsze talenty 
wśród naszych kolegów i koleżanek. Kto wie, może kiedyś zostaną wielkimi gwiazdami? Bo chociaż nie 
dane jest nam poznać naszej przyszłości, to już teraz możemy pracować na to, by była ona jak najlepsza!

Agnieszka Del, kl. I A



POKOLENIA 17

PRZYSZŁOŚĆ JUŻ TERAZ

ABC – to nowy cykl artykułów, 

w których młodzież rozpoczyna kolejny zestaw podstawowych pytań do naszych profesorów.

Dziś w pierwszej odsłonie prezentujemy naszych mistrzów logicznego myślenia – matematyków. 

Witamy na stronie gazetki:  Annę Szymkiewicz, Monikę Obierzyńską, 

Agnieszkę Sitek, Annę Klimczak-Wnuk (foto: od lewej). 

Dzieciństwo
Anna Szymkiewicz.: wspólne święta, ubieranie choinki
Monika Obierzyńska.: kojarzy mi się ze Świętami Bożego Narodzenia, przygotowaniami do nich, 
choinką, śniegiem, spotkaniami rodzinnymi i moją cudowną babcią, której niestety już nie ma wśród nas
Agnieszka Sitek.: z dzieciństwem kojarzy mi się uśmiech mamy i desery babci
Anna Klimczak-Wnuk.: to taki czas, który wspominam z uśmiechem na twarzy.

Ludzie
A.Sz.:  cenię u nich szczerość
M..O.: jesteśmy szczęśliwi tylko wtedy, kiedy mamy wokół siebie ludzi  
z którymi możemy dzielić swoje radości i smutki, gdy czujemy się potrzebni i kochani.
A.S.: lubię w  nich szczerość
A.K.: bez nich człowiek nie byłby szczęśliwy.

Marzenia
A.Sz.: chciałabym - wygrać w Totolotka 
M.O.: żeby ludzie umieli cieszyć się z małych rzeczy i dostrzegali drugiego człowieka we wszystkim, co 
robią
A.S.: aby uczniowie dostawali same 5 i więcej się uczyli
A.K.: oby spełniły się
                                                                         Optymizm
A.Sz.: jest bardzo ważny, aby coś osiągnąć w  życiu
M.O.: nadzieja - ważne, by jej nigdy nie stracić
A.S.: kojarzy mi się z uśmiechem
A.K.: jest dobrą cechą charakteru
                                                                          Porażki
A.Sz.: nie myślę o porażkach
M.O.: porażki i błędy- jesteśmy ludźmi, musimy je popełniać. Jak mówi przysłowie: ,,Ten się nie myli, kto 
nic nie robi”. Należy uczyć się na błędach, wyciągać wnioski, nie bać się próbować i dążyć do celu.
A.S.: nie przypominam sobie
A.K.: to trudne doświadczenie, ale zawsze czegoś nas uczą
                                                                            Wakacje
A.Sz.: odpoczynek
M.O.: słońce, odpoczynek, regeneracja sił
A.S.: czas beztroski, odpoczynku
A.K.: to wyczekiwany i zasłużony czas odpoczynku
   Anna Puchrowicz, kl. III B

Z czym kojarzą się Paniom następujące pojęcia?
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Wieczorem, 16 listopada, zorganizowaliśmy wyjazd na mecz EHF Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych.  W Hali Legionów gospodarze, Vive Targi Kielce, podejmowali wicemistrza Europy sprzed roku oraz 
lidera grupy B – BM Atletico Madryt. 

Na miejsce przybyliśmy już godzinę przed rozpoczęciem pojedynku, który zaplanowano na 20:00. 
Mogliśmy dokładnie przyjrzeć się podczas rozgrzewki jednej z najbardziej utytułowanych drużyn w historii 
piłki ręcznej. Trenerem Atletico jest legendą handballu, pochodzący z Kirgistanu, były reprezentant 
Hiszpanii – Talant Dujszebajew. Warto też dodać, że od kilku lat gra tam nasz reprezentant – Mariusz 
Jurkiewicz. Tuż przed godziną 20:00 rozpoczęła się prezentacja obu drużyn.Od środka rozpoczęli Hiszpanie, 
którzy po pół minuty oszukali defensywę Kielczan zdobywając łatwo bramkę. W drugiej minucie 
odpowiedział Michał Jurecki. Pierwszy kwadrans to twarda, wyrównana walka bramka za bramkę. Dwa 
rzuty karne dla naszej drużyny wykorzystał Islandczyk Thorir Olafsson, w ataku wyróżniał się Denis Buntić. 
Niestety obrona nie radziła sobie ze świetnie zorganizowanym atakiem Atletico [...] Ciąg dalszy na str. WWW

W imieniu szkolnych kibiców sportowych wyrażamy wdzięczność Panu Witoldowi Szprochowi za 
pokrycie kosztów biletów, tym samym za możliwość uczestniczenia w jakże ekscytującym dla kibica 
widowisku sportowym.

Mateusz Sobieraj, kl. II A

1.W konkursie zorganizowanym przez Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny 
wraz ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii na aforyzm antytytoniowy zostały wyróżnione prace 
następujących uczniów:

* Agnieszka Del, kl. I A
* Iga Pasińska, kl. I A
* Anna Bernat, kl. III A
* Sebastian Szustak, kl. II G
* Marta Bogulak, kl. III G
* Ewa Sójka, kl. III B
* Magdalena Del, kl. III B

2. Samorząd Uczniowski organizuje akcję charytatywną pod hasłem „Szlachetna paczka”, ,,Góra 
Grosza 2011”.

3. W naszej szkole, w miesiącu listopadzie zorganizowana została zbiórka odzieży używanej na 
rzecz potrzebujących.

4. Udział uczniów w Matematycznych Świętokrzyskich Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sudoku.

5. Udział w projektach unijnych realizowanych na terenie szkoły (dokładna informacja na stronie 
WWW szkoły).

6. W miesiącu grudzień/ styczeń nastąpi rozstrzygnięcie wyników olimpiad przedmiotowych.
7.    Miejsca, ludzie, wydarzenia... Może i Ty chcesz dołączyć do szkolnych redaktorów gazetki 
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* Agnieszka Del, kl. I AOkiem szkolnego sprawozdawcy sportowego
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Rozwiąż krzyżówkę - nagroda, odtwarzacz MP4 -
 dla pierwszej osoby, która dostarczy poprawne rozwiązanie!
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432                                              Weather Crossword
Across
2. Occasional ___ are expected in the afternoon so 
don't forget your umbrellas.
5. Suddenly, there was a flash of lightening 
and then a clap of ___ .
7. It's 1°C now and the snow has turned to ___ .
8. The roads were ___ and we had to drive very slowly
 to avoid skidding. 
10. It was so ___ that Mr Carter left without his coat.
11. The temperature is ___ 0°C and the snow has started melting.
12. Last night's ___ caused serious damage in the region. 
A lot of trees were blown down and are still blocking some local roads. 
Down
1. If you don't bring these plants indoors in time, the early ___ could kill them. 
2. The ___ weather is likely to continue until Thursday when it may start raining. 
3. It is so depressing in November when the sky becomes ___ .
4. I hope the sky will remain ___ as everybody is looking forward to Jack's barbecue. 
6. The ___ lasted for only five minutes but it managed to crush some young plants in my garden. 
9. I didn't really mind the rain until it started to ____ .
10 .It rained so heavily that Josh was soaking ___ by the time he reached the bus stop.
                                                                                                                mgr Magdalena Rowińska
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