
(...) kiedy znowu zaczął merdać puszysty ogon tradycji
      wprosiła się choinka
      elegancko ubrana
     mlaskały kluski z makiem
     kura po wigilii spieszyła na stół (...)
     I przyszedł pan Jezus
     prosty jak kościół z jedną tylko malwą (...)
                                                        J.Twardowski Wigilia



ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 
I DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
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ijający rok był dla ZSP Nr 5 pomyślny. 
Placówka uzyskała trzy certyfikaty: M

Wiarygodna Szkoła, Zadowolony Konsument, 
S z k o ł a  Z a w o d o w a  N a j w y ż s z e j  
Jakości.Wyróżnienia te potwierdzają, że szkoła 
jest godna zaufania, cieszy się sympatią uczniów i 
u z n a n i e m  r o d z i c ó w ,  z a p e w n i a  
bezpieczeństwo,właściwy poziom edukacyjny 
i wychowawczy oraz najwyższą jakość 
oferowanych usług edukacyjnych.

Młodzież odnosiła sukcesy w nauce, sporcie, na 
estradzie.Imponujące są osiągnięcia uczniów 
w olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach 

edukacyjne: „Razem po zdrowie”, „Bezpieczna droga ogólnopolskich i wojewódzkich.Uczniowie 
do szkoły” - akcja „Koziołek” dla uczniów szkół szczególnie wyróżniający się w nauceto: Maria 
podstawowych, „Dzień Bezpiecznego Internetu”, Satalecka z liceum i Łukasz Woś z technikum – 
„Dzień Zawodowca”, „Portrety niezwykłych ludzi”; Stypendyści Prezesa Rady Ministrów.Łukasz 
organizowała pokazy (np. strzelanie z broni Szustak, Marcin Kaczyński, Łukasz Woś, Kamil 
pneumatycznej),Dzień Praw Człowieka,brała udział Maciążek, Piotr Stolarczyk uzyskali tytuły 
w projektach: Szwajcarskie Scyzoryki, Firma Marzeń laureatów i finalistów w olimpiadach 
w ramach projektu Góry Świętokrzyskie Naszą i k o n k u r s a c h  h i s t o r y c z n y c h ,  w i e d z y  
Przyszłością, uczestniczyła w akcjach charytatywnych o społeczeństwie, wiedzy o Unii Europejskiej. 
(WOŚP, Szlachetna Paczka), konkursie powiatowym AgnieszkaWiśniewska została laureatką 
„Nakręć się na swoją szkołę”, uroczystościach Międzynarodowego Konkursu Matematycznego 
szkolnych i gminnych.Dwukrotnie organizowana była Pangea.
akcja krwiodawstwa: „Uczniowie z Pałacu ratują Sukcesy estradowe odniosły uczennice: 
życie”. Monika Mączyńska (I miejsce w XX Przeglądzie 

Zacieśniono współpracę szkoły ze środowiskiem Form Estradowych SCENA 2016 w Końskich, 
lokalnym. Uczniowie brali udział w konkursach udział w koncercie finałowym I Ogólnopolskiego 
przygotowywanych przez GOK, Gminną Bibliotekę Festiwalu Piosenki Niezłomnej w Krakowie, 
Publiczną, „Twórczych weekendach umysłu i ciała” I miejsce w Konkursie Kolęd i Pastorałek) oraz 
organizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Angelika Joszko (I miejsce w Przeglądzie 
Inicjatyw Lokalnych „Skała” w Lasocinie. W ramach Młodych Talentów, I miejsce w III Festiwalu 
realizacji projektu „Praktyka czyni mistrza” Osobliwych Talentów, I miejsce w Konkursie 
uczniowie technikum fryzjerskiego systematycznie Kolęd i Pastorałek).
odwiedzali podopiecznych Centrum Wspierania Osiągnięcia sportowe uczniów to m.in.: 
Rodziny „Z Uśmiechem” w Józefinie  i wykonywali I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kieleckiego 
zabiegi fryzjersko – kosmetyczno – pielęgnacyjne.Szkół Ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym 

W roku 2016 utworzono klasy patronackie Dziewcząt i Chłopców, I miejsce chłopców i II 
(patronat nad I klasami technikum i zasadniczej szkoły miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu 
zawodowej objęły przedsiębiorstwa: Zakłady Mięsne Kieleckiego Szkół Ponadgimnazjalnych 
„WiR” i P.W. „Soboń”).Podpisano również umowy w Biegach  Prze ła jowych) ,  I  mie j sce  
partnerskie z lokalnymi przedsiębiorcami.w Mistrzostwach Powiatu Kieleckiego Szkół 

Do I klasy technikum informatycznego dołączyło Ponadgimnazjalnych w Halowej Piłce Nożnej 
siedmioro uczniów z Ukrainy.Chłopców.

Przedsiębiorcza młodzież realizowała projekty 

ROK 2016 Z PERSPEKTYWY DYREKTORA SZKOŁY

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku  

Nauczycielom i Pracownikom obsługi, Uczniom, Rodzicom, Przyjaciołom i 
Partnerom Szkoły, Przedsiębiorcom, instytucjom lokalnym, wszystkim 

współpracownikom życzy 
Teresa Pasowska - Dyrektor ZSP Nr 5 w Łopusznie
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
W czwartkowy poranek w ZSP Nr 5 w Łopusznie 

odbyła się inauguracja roku szkolnego 2016/17.
W uroczystości wzięli udział: Starosta Powiatu 

Kieleckiego Zenon Janus, dyrekcja, nauczyciele, 
rodzice i młodzież kształcąca się w Pałacu.

Bardzo serdecznie powitani zostali uczniowie 
czterech klas pierwszych.

Dyrektor Teresa Pasowska poinformowała, że 
tegorocznej edukacji towarzyszyć będzie hasło 
„Poznajemy nasze wartości”oraz złożyła życzenia 
szczęśliwego, pełnego sukcesów czasu pracy i nauki.

Część artystyczną zaprezentowała uzdolniona 
muzycznie Monika Mączyńska.   mgr Dorota Pruska

nia 13 października 2016r. odbyła się uroczystość 
ślubowania uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie połączona D

z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Do grona społeczności 
szkolnej poprzez symboliczny akt ślubowania przyjętych zostało 
116 uczniów.

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor szkoły Teresa Pasowska, która 
powitała uczniów, wychowawców oraz zaproszonych gości, wśród 
których  znaleźli się: Zenon Janus – Starosta Kielecki, Irena 
Marcisz – Wójt gminy Łopuszno, Zdzisława Zimna – 
przewodnicząca Rady Gminy w Łopusznie, emerytowani 
profesorowie i pracownicy łopuszańskiego liceum, nauczyciele, 
pracownicy obsługi i administracji ZSP Nr 5 w Łopusznie, 
przedstawiciele Rady Rodziców: p. Małgorzata Woś i p. Mirosław 
Śliwka, a także rodzice pierwszoklasistów oraz uczniowie.

Następnie młodzież przedstawiła montaż słowno-muzyczny 
przygotowany pod kierunkiem p. Marzeny Sataleckiej i p. Anety 
Węgrzyn. Wystąpiły także szkolne zespoły: muzyczny i taneczny.

W dalszej części uroczystości Dyrektor Teresa Pasowska 
wręczyła  nagrody nauczycie lom oraz  pracownikom 
niepedagogicznym. Zaproszeni goście, Samorząd Uczniowski oraz 
przedstawiciele Rady Rodziców złożyli nauczycielom serdeczne 
życzenia i wręczyli kwiaty.

 mgr Beata Przepióra

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ I ŚLUBOWANIE 
KLAS PIERWSZYCH

ZSP Nr 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...
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WYJAZD SZKOLENIOWY NAUCZYCIELI 
DO RIMINI WE WŁOSZECH

p o r ó w n a n i e  s y s t e m ó w  
edukacyjnych we Włoszech 
i Polsce. Program obejmował 21 
g o d z i n  z a j ę ć  w y k ł a d o w o -
warsztatowych oraz dwie wizyty we 
włoskich szkołach. Uczestnicy 
p ro j ek tu  zapoznan i  zo s ta l i  
z innowacyjnymi technologiami 
i technikami w nauczaniu, poznali 
zas tosowanie  in terak tywne j  
t e c h n o l o g i i  k o m p u t e ro w e j  
w s z k o ł a c h ,  w y k o r z y s t a n i e  
technologii cyfrowych, e-booków 
w szkołach, poznali sposoby 
tworzenia lekcji za pomocą narzędzi 
ICT, narzędzia oceny i modele pracy 
wychowawczej w środowisku e-
learning. 

W ramach  wyjazdu nauczyciele 
wizytowali także dwie szkoły średnie 
w Rimini: Liceum Językowe 

 dniach 21.05.2016r. – 28.05.2016r.   Valgimigli oraz Liceum Klasyczne 
grupa siedmiu nauczycieli z Zespołu Giulio Cesare. Nauczyciele mieli okazję poznać 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 organizację procesu edukacyjnego, wyposażenie klas W

w Łopusznie,  pięciu z Zespołu Szkół Nr 2 lekcyjnych, a w podgrupach dokonali obserwacji 
w Chęcinach i trzech z Zespołu Szkół wybranych zajęć lekcyjnych. W wizytowanych szkołach 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie odbyły się spotkania z kierownictwem oraz  
przebywała z wizytą w Rimini we Włoszech nauczycielami prowadzącymi zajęcia. Wymieniono 
w ramach  projektu mobilności kadry w edukacji liczne uwagi, omawiano różnice systemów 
szkolnej Erasmus+ na rzecz wprowadzania e d u k a c y j n y c h ,  n a u c z y c i e l e  d z i e l i l i  s i ę   
innowacyjnych technologii na zajęciach doświadczeniem zawodowym.
lekcyjnych i stosowania nowoczesnych technik Uczestnicy projektu otrzymali  certyfikaty.
nauczania. W pierwszym dniu pobytu dla uczestników projektu 

Grupę nauczycieli z Łopuszna reprezentowali: zorganizowano wycieczkę do San Marino. W drugim 
p. Justyna Ciszek, p. Halina Czeszek, p. Karolina dniu nauczyciele zwiedzili miasto Rimini.
Krajewska – Brelska, p. Danuta Rozpara, Podczas wizyty nauczyciele zgromadzili materiały,  
p. Anna Szymkiewicz, p. Paweł Stachura, notatki i spostrzeżenia, które zostały wykorzystane, 
p. Aleksander Terlecki.  m.in. podczas audycji radiowej oraz konferencji 

Koordynatorem wizyty w Rimini z ramienia podsumowującej rezultaty mobilności.
Starostwa Powiatowego w Kielcach była p. Beata Zaprezentowane zostały pomysły zmian, 
Mazur, główny specjalista Zespołu ds. Edukacji, usprawnień w zakresie wprowadzania nowych technik 
natomiast we Włoszech - przedstawicielka nauczania i innowacyjnych technologii w procesie 
organizacji SISTEMA TURISMO  – p. Irena nauczania.  Dzielenie  s ię  zdobytą wiedzą 
Willard. i doświadczeniem z gronem pedagogicznym odbyło się 

Przed planowanym wyjazdem poszczególne również w poszczególnych szkołach, co będzie 
grupy wzięły udział w szkoleniu językowym sprzyjało poszerzaniu zakresu stosowania różnych 
w wymiarze 50 godzin, przeprowadzonym technik i metod nauczania.
w szkołach przez nauczycieli języka angielskiego. mgr Halina Czeszek

Głównym celem wyjazdu było szkolenie kadry 
pedagogicznej a także wymiana doświadczeń oraz 

ZSP Nr 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...
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Wyniki egzaminu maturalnego, egzaminów zawodowych 
i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w ZSP Nr 5 w 2016 r.

Zdawalność ogółem w LO wyniosła 97%, średnia 
krajowa dla LO to 85%, w Technikum Nr 8 - 84%, 
średnia krajowa dla technikum to 68%. Średnia dla 
woj. świętokrzyskiego to 80%.  

Maturzyści ZSP Nr 5 uzyskali I miejsce 
w powiecie kieleckim w ogólnej klasyfikacji 
egzaminu maturalnego. Najlepsze wyniki w LO 
uzyskano z: j. polskiego,  j. angielskiego, 
j. niemieckiego (zdawalność ilościowa 100%). 
Najlepsze wyniki w Technikum Nr 8 uzyskano 
z j. polskiego, j. niemieckiego (zdawalność ilościowa 
100%).     mgr Cezariusz Najmrodzki

ZSP Nr 5: WYNIKI EZGAMINÓW

W roku szkolnym 2015/2016 w Technikum Nr 8 
średnia zdawalność egzaminu we wszystkich 
zawodach, w których uczniowie przystąpili 
do nowego egzaminu, wyniosła 80%, a w  zawodzie   
technik   mechanik   i  technik   informatyk  -   
100%.

Wyniki egzaminów, które uzyskują absolwenci 
Technikum Nr 8, są poważnym atutem mającym 
wpływ na coroczny nabór  w naszej szkole.

mgr Grażyna Bekier

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW 
STYPENDYSTOM PREZESA RADY MINISTRÓW

W dniu 8 grudnia br. w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach odbyła się 
uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom 
Prezesa Rady Ministrów, w której uczestniczyli nasi 
szczególnie wyróżniający się uczniowie: Maria 
Satalecka z kl. III LO oraz Łukasz Woś z kl. III 
Technikum Nr 8 wraz z Dyrektor Teresą Pasowską.

Uroczystość poprowadził Pan Tomasz Pleban – 
Dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji. 
Dyplomy wręczali Panowie: Kazimierz Mądzik – 
Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Andrzej 
Bętkowski – Wicewojewoda Świętokrzyski.

Kurator pogratulował uczniom doskonałych 
wyników w nauce oraz życzył, aby zainspirowani tym 
wyróżnieniem z pasją rozwijali swoje uzdolnienia. 
Gratulacje tegorocznym stypendystom złożył również 
Pan Andrzej Bętkowski.  mgr Dorota Pruska

POKOLENIA
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS MATURALNYCH
9 kwietnia 2016r. w ZSP Nr 5   
odbyło się uroczyste zakończenie 
roku szkolnego uczniów klas 2

maturalnych. W uroczystości uczestniczyli 
zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu 
Kieleckiego p. Zenon Janus oraz licznie 
zgromadzeni rodzice absolwentów. 
Po okolicznościowym przemówieniu 
Dyrektor szkoły Teresa Pasowska wraz 
z wychowawcami poszczególnych klas 
wręczyła uczniom wyróżniającym się 
w nauce pamiątkowe statuetki, dyplomy 
oraz nagrody książkowe. Nagrody 
r z e c z o w e  o t r z y m a l i  u c z n i o w i e  
zaangażowani w życie szkoły, natomiast 
uczniowie, którzy osiągali sukcesy 
w zawodach sportowych - statuetki. przedstawiciele klas młodszych, którzy pożegnali 
Nagrody Starosty Powiatu Kieleckiego swoich starszych kolegów i wręczyli im pamiątki. 
otrzymali: uczeń kl. IIIA liceum Łukasz Szustak Montaż słowno-muzyczny przygotowali absolwenci, 
oraz uczennica kl. IVG technikum Karolina którzy słowem i piosenką podziękowali Dyrekcji, 
Szymoniak. Specjalną nagrodę rzeczową Gronu  Pedagogicznemu oraz  pozos ta łym 
Starosty otrzymała Justyna Szymkiewicz, pracownikom szkoły. Kwiaty były symbolicznym 
utalentowana wokalnie uczennica kl. IIIA, dopełnieniem podziękowań dla nauczycieli oraz 
wielokrotnie reprezentująca szkołę na zewnątrz, wychowawców klas maturalnych (p. Halina Czeszek – 
uświetniająca uroczystości szkolne, gminne kl. IIIA, p. Beata Przepióra – kl. IVC, p. Artur 
i powiatowe. Następnie Dyrektor szkoły wręczyła Węgliński – kl. IVD, p. Stanisław Iwanek – kl. IVG).  
listy gratulacyjne rodzicom wyróżnionych Uroczystość zakończyła się występem szkolnego 
i nagrodzonych uczniów. zespołu muzycznego.        mgr Halina Czeszek

W dalszej części uroczystości wystąpili 

ZSP Nr 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

nia 17 października 2016 roku uczniowie 
naszej szkoły: Kamil Krzyżanowski, Rafał 
Piersiak i Łukasz Woś wraz z opiekunem D

p.Agnieszką Siwek uczestniczyli w bardzo ciekawym 
przedsięwzięciu zorganizowanym przez Regionalne 
Centrum Naukowo-Technologiczne oraz Rzecznika 
Młodzieży Świętokrzyskiej Barbarę Zamożniewicz.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych regionu 
świętokrzyskiego wzięli udział w drugiej edycji cyklu 
spotkań dla młodzieży o biznesie „Pasjonaci”.
O tym, jak dojść do sukcesu w sieci, realizując przy tym 
swoje pasje, opowiadali: Piotr Twardowski z Grupy 
MAC Edukacja, Jakub Juszyński z agencji marketingowej Fajne Studio Kreatywne, Krzysztof Nawrot 
założyciel bloga technologicznego galaktyczny.pl oraz Katarzyna Pura z tabletowo.pl. Spotkanie miało 
formę warsztatów. Zakończyło się wykładem specjalistów oraz dyskusją nad możliwościami, które stwarza 
rozwijająca się branża IT.   mgr Agnieszka Siwek

UCZNIOWIE NA SPOTKANIU O BIZNESIE 
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ukasz Szustak wziął udział 
w etapie centralnym IV 
Ogólnopolskiej Olimpiady Ł
Wiedzy o III RP, który odbył się 

w Białymstoku 9 kwietnia br. Łukasz 
zmierzył się z najlepszymi uczniami 
z całej Polski i wywalczył tytuł finalisty. 
Ucznia przygotował dr Piotr Starzyk.

W olimpiadzie wzięło udział ponad 
2 0 0 0  u c z n i ó w  z e  s z k ó ł  
ponadgimnazjalnych z 16 województw. 
Po eliminacjach wojewódzkich do etapu 
centralnego awansowało 67 osób.

asz licealista wziął także 
udział w etapie centralnym NI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 

o  Spo łeczeńs twie ,  k tóry  odby ł  s i ę  
w Białymstoku w dniach 16–17 kwietnia br.

Łukasz  kole jny raz  zmierzył  s ię  
z najlepszymi uczniami z całej Polski 
i wywalczył tytuł finalisty.   dr Piotr Starzyk

wóch uczniów z technikum: Łukasz Woś 
o r a z  K a m i l  M a c i ą ż e k  g o d n i e  
reprezentowało naszą szkołę w etapie D
wojewódzkim III Ogólnopolskiego 

Konkursu Historycznego „Olimpiada Solidarności. 
Dwie dekady historii”, który odbył się w Kielcach 
15 marca br. Łukasz Woś – przygotowywany przez 

p. mgr Anetę Węgrzyn – zajął I miejsce. 
Kamil Maciążek – przygotowywany 
przez p. dra Piotra Starzyka – 
wywalczył II miejsce. Nasi uczniowie 
awansowali tym samym do etapu 
centralnego.

Laureaci wojewódzcy w nagrodę 
pojechali do Gdańska na wizytę 
studyjną, której celem było poznanie 
mie j sc  związanych  z  h i s tor ią  
„Solidarności”, a także integracja 
członków poszczególnych drużyn 
wojewódzkich. Laureaci i finaliści 
etapu centralnego odebrali cenne 
nagrody: indeksy na studia, stypendia 
naukowe oraz publikacje Instytutu 
Pamięci Narodowej.                                         

                 dr Piotr Starzyk

SUKCESY NA OLIMPIADACH

o I etapu konkursu zgłosiło się aż 105 250 uczniów. 
Następnie wyłoniono 150 finalistów w swojej Dkategorii. Wśród nich znalazła się uczennica naszej 

szkoły Agnieszka Wiśniewska przygotowana przez p. Annę 
Szymkiewicz.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny PANGEA jest 
organizowany w następujących krajach: Niemcy, Dania, 
Włochy, Austria, Polska, Portugalia, Szwajcaria, Słowacja, 
Słowenia, Hiszpania, Czechy i Węgry.

mgr Anna Szymkiewicz

SUKCES NASZEJ UCZENNICY 
W MIĘDZYNARODOWYM 

KONKURSIE MATEMATYCZNYM 

Agnieszka
Wiśniewska
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FINAŁ KONKURSU 
„GIGANCI GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH”

W dniu 8 września 2016 roku na Scenie Kameralnej Kieleckiego Centrum Kultury odbył się WIELKI 
FINAŁ KONKURSU „GIGANCI GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH”.

Naszą szkołę godnie reprezentowały uczennice: Monika Mączyńska, Sylwia Świtoń oraz Kinga 
Cichocka, które zaprezentowały projekt „W drodze po bezpieczeństwo”.

Konkurs miał na celu promować wśród uczniów postawy przedsiębiorcze, rozwijać ich zainteresowania 
zasobami lokalnymi Regionu ze szczególnym uwzględnieniem potencjału biznesowego.

mgr Aneta Kryszczak

ZSP Nr 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

 dniu 19.10.2016r. zostały wręczone 
nagrody w ramach międzyszkolnego 
konkursu Szwajcarskie Scyzoryki. W

Konkurs skierowany był do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i miał na celu 
p r o m o w a n i e  w ś r ó d  n i c h  p o s t a w  
przedsiębiorczych, rozwijanie zainteresowań 
zasobami lokalnymi regionu świętokrzyskiego 
ze szczególnym uwzględnieniem ich potencjału 
biznesowego. Zadaniem uczniów było 
opracowanie treści i materiałów graficznych 
ilustrujących podobieństwa między Ziemią 
Świętokrzyską a dziedzictwem i kulturą 
Szwajcarii. Każda ze szkół zajmowała się 
o p r a c o w a n i e m  w y b r a n e j  k a t e g o r i i  

tematycznej.
W skład drużyny reprezentującej naszą szkołę weszły: Maja Wojtyś, Klaudia Wojtaszczyk, Milena Rogula, 
Klaudia Gutyter, Kinga Ciszek. Uczennice pracowały pod kierunkiem p. Anety Kryszczak. Zajęły III 
miejsce. W nagrodę otrzymały tablety, szwajcarskie scyzoryki oraz pamiątkowe dyplomy. Prace wszystkich 
zespołów zostały zaprezentowane na kieleckim rynku, ukażą się również w dwujęzycznym wydawnictwie.               
Gratulujemy sukcesu!                                                                               mgr Aneta Kryszczak

KONKURS SZWAJCARSKIE SCYZORYKI
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WIZYTA STUDYJNA W SZWAJCARII

 dniach 17-24 września 2016 roku 
uczennice z klasy IIIA (Kalina Ambur, WAnita Kowalczyk, Maria Satalecka, 

Olga Walczyńska oraz Aleksandra Wawrzoła) 
wraz z wychowawczynią p. Anną Szymkiewicz 
wzięły udział w wizycie studyjnej finansowanej 
przez Szwajcarię.

Uczestnicy zapoznali się ze szwajcarskim 
systemem szkolnictwa zawodowego, tzw. 
kształceniem dualnym (1 dzień szkoły, reszta 
tygodnia spędzona na praktykach w zakładach 
pracy), a także systemem szkolnictwa wyższego.

Poza tym zwiedzano okolicę, podziwiano 
urokliwe szwajcarskie krajobrazy i wyrabiano 
czekoladę według miejscowej receptury.

          mgr Anna Szymkiewicz

ZSP Nr 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

WAKACYJNA WYMIANA MŁODZIEŻY

d 1 do 11 sierpnia 2016 roku osiemnastoosobowa 
grupa uczniów z Winnicy przebywała w powiecie 
kieleckim, natomiast od 15 do 24 sierpnia 2016 O
roku trzynastoosobowa grupa uczniów ze szkół 

powiatowych przebywała w Winnicy. Wyjazd został 
zorganizowany w ramach współpracy Starostwa 
Powiatowego w Kielcach z Winnickim Dobroczynnym 
Stowarzyszeniem „Dom Polski” im. Tomasza Marka 
Leoniuka z prezesem Dymitro Skakunem na czele. Nie 
zabrakło w tym gronie uczniów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie. Do Winnicy, 
wraz z p. A. Węglińskim, pojechali: Angelika Joszko, 
Rafał Gołda, Damian Raczyński oraz Łukasz Woś. 
Uczniowie zwiedzili m.in.: Muzeum Pirogowa w Winnicy, 
Park Zofiówka w Humaniu, kwaterę główną Hitlera 
Werwolf w Strzyżawce, oglądali fontanny i kościoły 
winnickie, zamki w Kamieńcu Podolskim oraz Chocimiu.
Uczestniczyli  też w zawodach Drift oraz Drag Racing. 
Podczas pobytu w Kamieńcu Podolskim zostali przyjęci 
na audiencji przez biskupa ordynariusza diecezji 
kamieniecko- podolskiej Leona Dubrawskiego .

W czasie pobytu w Winnicy uczniowie uczestniczyli w zajęciach rekreacyjnych, zajęciach z języka i kultury 
ukraińskiej, grach i zabawach integracyjnych z młodzieżą ukraińską oraz ich rodzinami. 

Wymiana uczniów służy pokonywaniu barier i uprzedzeń, budowaniu dobrych relacji polsko-
ukraińskich oraz wspólnej odpowiedzialności młodzieży za przyszłość wolnej Europy.  Pobyt na Ukrainie był 
dla wszystkich cudownym doświadczeniem. „Na Ukrainie czuliśmy się jak w domu. Zostaliśmy bardzo 
serdecznie przyjęci, dlatego pożegnanie było bardzo wzruszające” - mówił Łukasz Woś z ZSP Nr 5 
w Łopusznie. 

mgr Artur Węgliński



Młodzież z wizytą w Winnicy
UKRAINA 2016

Uczennice kl IIIA wraz z wychowawczynią
 SZWAJCARIA 2016



Gala wręczenia dyplomów stypendystom 
Kielce 2016

 Certyfikaty w ramach  projektu
 Mobilność kadry w edukacji szkolnej Erasmus+

RIMINI - Włochy



Przeglądy, konkursy 
i inne inicjatywy...



Młodzież w ramach projektu „Równać Szanse” 

Z życzeniami z okazji Dnia Chłopaka - 
internat 2016

Bliżej historii - Barbakan, Kraków 2016
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nternat. Widać go już z daleka. się wzajemnie uczniowie i wychowawcy. 
Monumentalny,  wiekowy budynek Wychowankowie mogą bezwzględnie liczyć Iz kamienia. Majestatycznie spogląda na pomoc swoich wychowawców, którzy starają się być 

na łopuszański rynek. Pamięta wiele... Niegdyś dla nich mentorami w trudnym okresie dojrzewania. 
spichlerz zespołu pałacowego, dziś siedziba W godzinach przewidzianych przez regulamin 
internatu ZSP Nr 5 w Łopusznie. internatu odbywają się organizowane przez 

Internat cieszy się zainteresowaniem uczniów, wychowawców gry i zabawy, mające na celu integrację 
co jest zjawiskiem naturalnym, biorąc pod uwagę młodzieży oraz zapewnienie relaksu. Tradycją staje się 
fakt, że placówka wychodzi naprzeciw wspólne przygotowywanie niedzielnych obiadów. 
oczekiwaniom współczesnej młodzieży. Warunki Sobota to dzień przeznaczony na różnego rodzaju 
mieszkaniowe są rewelacyjne- pokoje 2, 3 i 4- warsztaty i zajęcia grupowe. Ponadto mieszkańcy 
osobowe ładnie umeblowane. Uczniowie mają do mogą liczyć na pomoc w nauce. Młodzież ceni sobie 
dyspozycji kuchnię, w której mogą przygotowywać wspólnie spędzony czas.
śniadania, kolacje oraz drobne przekąski; Należy również nadmienić, że z roku na rok 
świetlicę z telewizorem oraz salę, w której przybywa wychowanków internatu. Na chwilę obecną 
znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem wszystkie miejsca są zajęte, co jest dowodem 
do Internetu. Tu mieści się również świetnie na zaangażowanie wychowawców w wykonywaną 
wyposażona sala mechaniczna, pracownia pracę oraz wielką wzajemną sympatię. Być 
hotelarska oraz ekonomiczna. nauczycielem to powołanie i służba, która nie kończy 

Jednym z ulubionych miejsc męskiej części się wraz z upływającym dyżurem. Pozostaje  tylko mieć 
wychowanków jest profesjonalnie wyposażona nadzieję, że internat, tak samo jak Pałac, będzie cieszył 
siłownia. Wchodząc do środka, od razu wyczuwa się zainteresowaniem uczniów.
się atmosferę przyjaźni i życzliwości, jaką darzą mgr Aneta Kryszczak

ZSP Nr 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

Z ŻYCIA INTERNATU

Młodzieńcze pomysły, działania... 
Dzień Chłopaka to nowe święto obchodzone w naszym internacie.
Dnia 30.09.2016r. w świetlicy internatu odbyło się spotkanie wszystkich wychowanków. Z tej okazji,  

dziewczyny, pod kierunkiem p. Anety Kryszczak, przygotowały chłopakom słodką niespodziankę. Była to 
wspaniała okazja na wspólne spędzenie czasu i rozmowy. Warto organizować takie uroczystości, bo integrują 
młodzież i pozwalają miło spędzać czas. 

                                                                                                                                 mgr Aneta Kryszczak
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WYWIAD Z MŁODZIEŻĄ Z UKRAINY
na studia do Polski. Lubię Ukrainę, lecz pod 
względem kształcenia, tutaj mam lepsze 
możliwości.
-Iryna: Zastanawiałam się, żeby wyjechać, 
ale nie planowałam tego. 
-Podoba się Wam nasza szkoła?
-Kasia: Oczywiście! Szkoła bardzo nam się 
podoba.  Pałac to jest to!
-Artem: Szkoła jest przyjazna. Mam dużo 
nowych przyjaciół. Nauczyciele są bardzo 
mili. W internacie też mi się podoba.

Od listopada 2016 roku do naszej szkoły -Czy polska szkoła bardzo różni się od tej 
dołączyło siedmioro uczniów: Dima Konoplicki, w Winnicy?
Artem Łucenko, Yulia Dmuhowska, Andrej -Władysław: Przedmioty mamy takie same, ale 
Bahniwski, Kateryna Kozak, Władysław podział klas jest inny.
Tymoszewskyi, Iryna Wysznewska. Pochodzą -Kasia: Na Ukrainie mamy 11 klas. Do pierwszej klasy 
z Ukrainy, a dokładniej - z Winnicy i okolic. Uczą idziemy w wieku 5-7 lat. Po 9 klasie możemy wybrać 
się w technikum informatycznym z innowacją przedmioty rozszerzone. Po 4, 9 i 11 klasie zdaje się 
policyjną. Zgodzili się odpowiedzieć na kilka egzaminy. Ten końcowy jest odpowiednikiem matury. 
pytań. -Jak długo uczycie się języka polskiego? 
-Jak to się stało, że przyjechaliście do Polski? -Yulia: Zaczęliśmy miesiąc przed przyjazdem i nadal 
-Kasia: W Winnicy jest Dom Polski. Jego prezes uczymy się.
zajmuje się wymianą uczniowską między Polską -Czy język polski sprawia Wam trudności?
a Ukrainą. Skontaktował się z dyrekcją szkół -Yulia: Język polski jest trochę podobny do naszego 
w Łopusznie oraz Chmielniku.  Przekazał naszym języka. Zaczęliśmy od nauki alfabetu, uczymy się i jest 
rodzicom informację o możliwości wyjazdu coraz łatwiej.
do Polski dopiero w 2017 roku. Dzięki -Dima: Polski nie sprawia mi większych trudności. 
negocjacjom wymianę udało się przyspieszyć. Z mową nie mam problemu, gorzej jest z pisaniem.
W miesiąc załatwiliśmy wszystkie formalności -Andrej: Rozumiem słowa w języku polskim. Gorzej 
i udało nam się przyjechać już teraz. jest z mówieniem. Trudne do wymowy są głoski „sz”, 
-Jaka była wasza reakcja na wiadomość „cz”, itp.  Na Ukrainie uczyliśmy się tylko teorii, tutaj 
o możliwości nauki w Polsce? uczymy się w praktyce i bardzo mi się to podoba. 
-Dima: Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni, że -Jakie są Wasze zainteresowania?
dostaliśmy taką szansę. -Dima: Moje hobby to piłka nożna i tenis stołowy. 
-Kasia: Byłam w trudnej sytuacji. Chciałam Tutaj mam okazję rozwijać swoje pasje.
przyjechać do Polski, ale szkoda mi było   -Kasia: Skończyłam szkołę plastyczną. Lubię również 
zostawić przyjaciół i rodzinę. Co prawda, mam ś p i e w a ć .  N a  U k r a i n i e  ś p i e w a ł a m  t y l k o  
z nimi kontakt, ale nie widuję się z nimi i jest to dla pod prysznicem. Tutaj mogę brać udział w różnych 
mnie przykre. konkursach. 
-Andrej: Wracałem z kolegami znad morza. -Yulia: Ja interesuję się fotografią. Cieszę się, że 
Wtedy zadzwoniła do mnie mama z informacją,  że mogłam wziąć udział w warsztatach fotograficznych 
mogę wyjechać do Polski, by uczyć się. Od dawna zorganizowanych w internacie.
myślałem o wyjeździe, więc zgodziłem się i nie -Po skończeniu szkoły chcecie zostać w Polsce?
żałuję..., chociaż tęsknię za rodziną, znajomymi -Yulia: Po zdaniu matury wszyscy chcemy zostać 
i nauczycielami. w Polsce.
-Czy myśleliście wcześniej, aby kształcić się -Kasia: Ukraina nie daje nam wielu możliwości. 
poza granicami swojego kraju? -Dima: Zobaczymy co będzie dalej, ale raczej zostanę 
-Artem: Już dawno myślałem o tym, żeby tutaj. Zaplanowałem swoją przyszłość w Polsce.
wyjechać. Był to mój ważny cel do zrealizowania. Dziękuję za rozmowę:
-Kasia: Kilka lat temu postanowiłam, że wyjadę  ucz. kl. IIA Monika Mączyńska

ZSP Nr 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...
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PROJEKT EDUKACYJNY 
„BY BEZPIECZNIE DOJŚĆ DO SZKOŁY”

 dniach od 5-7 października licealistki 
z klasy IIA o profilu prawno-Wpolicyjnym wraz z policjantem 

z Komisariatu Policji w Strawczynie realizowały 
projekt edukacyjny, polegający na przeprowadzeniu 
pogadanki dla uczniów klas pierwszych szkół 
podstawowych w Sarbicach i Gnieździskach 
na temat bezpiecznej drogi do szkoły i do domu.

Projekt został przygotowany i zrealizowany 
przez uczennice: Kingę Ciszek, Sylwię Świtoń, 
Julię Domaradzką, Klaudię Rowińską, Maję 
Wojtyś, Angelikę Joszko, Wiktorię Rowińską, 
Klaudię Wojtaszczyk.

Wsparciem dla licealistów podczas lekcji był 
Koziołek Spoko – maskotka świętokrzyskiej policji.

Koordynatorem projektu był p. Artur Szkot.                                               
mgrArtur Szkot

ZSP Nr 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

„ROZSZERZONA MATURA - ŚWIADOMA INWESTYCJA 
W PRZYSZŁOŚĆ” - NOWY PROJEKT UNIJNY

ZSP Nr 5 w Łopusznie w roku szkolnym warsztaty z „Coachingu interpersonalnego", kurs 
2016/2017 realizuje projekt współfinansowany „Szybkiego czytania, zapamiętywania i efektywnego 
ze środków EFS w ramach RPOWŚ. Głównym uczenia się",  kurs „Pierwszej pomocy z elementami 
celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności anatomii" oraz cykl szkoleń z „Technik samoobrony". 
i podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez Projekt przewiduje także naukę pływania, zajęcia 
wdrożenie programu rozwojowego polegającego z aquaaerobicu oraz zajęcia ruchowe fitness. 
n a  o r g a n i z a c j i  z a j ę ć  d o d a t k o w y c h  Nauczyciele  wezmą udział  w szkoleniach 
przygotowujących do egzaminu maturalnego „Innowacyjne i skuteczne metody nauczania i uczenia 
na poziomie rozszerzonym z następujących się w dzisiejszej szkole" oraz w kursie „Techniki 
przedmiotów: matematyka, biologia, geografia, motywacji". 
język angielski. Część zajęć prowadzona będzie W projekcie zaplanowano także dwa wyjazdy 
metodą e-learningową w oparciu o autorskie warsztatowe: 1-dniowy połączony z rajdem w Góry 
programy nauczania. Zajęcia będą miały na celu Świętokrzyskie oraz 2-dniowy do Warszawy. Podczas 
doskonalenie, pogłębienie i usystematyzowanie wyjazdu do Warszawy uczestnicy wezmą udział 
wiedzy z wyżej wymienionych przedmiotów w warsztatach w laboratorium biologicznym Centrum 
niezbędnej do zdawania egzaminu maturalnego Nauki Kopernik, zapoznają się z ofertą Politechniki 
na poziomie rozszerzonym. Warszawskiej, Warszawskiego Uniwersytetu 

W ramach projektu zaplanowano utworzenie Medycznego i Wojskowej Akademii Technicznej oraz  
Szkolnego Biura Informacji i  Kariery, wezmą udział w wykładach i w kursie z coachingu 
w ramach którego prowadzone będą warsztaty interpersonalnego. Wyjazd w Góry Świętokrzyskie 
poświęcone aktywizacji zawodowej uczestników, przewiduje uczestnictwo w terenowych zajęciach 
poznaniu przez nich swoich możliwości oraz z geografii i biologii, wejście na Górę Chełmową, 
ukierunkowaniu na planowanie kariery Łysicę, wizytę w Parku Miniatur w Krajnie i Parku 
zawodowej, jak również ukazaniu możliwości Jurajskiego w Bałtowie.  
pozyskania środków finansowych pochodzących Wartość projektu wynosi: 317 008,75 zł. 
z Unii Europejskiej na rozpoczęcie własnej Koordynatorami projektu są p. Stanisław Iwanek 
działalności gospodarczej. Beneficjenci projektu i p. Agnieszka Czaja.             mgr Agnieszka Czaja
wezmą także udział w różnego typu kursach 
i szkoleniach. Dla uczniów zaplanowano  
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NASI UCZNIOWIE Z WIZYTĄ 
NA TARGACH PRZEMYSŁU OBRONNEGO W KIELCACH

W dniach 27-28 października br. podczas IV Międzynarodowych Targów 
Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO 2016 w Kielcach, 
w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, 
w specjalnie przygotowanej Strefie Młodych Wynalazców zwiedzający mieli 
możliwość obejrzeć prezentację Innowacyjnego Hotelarza – multimedialny 
informator turystyczny okolic Łopuszna. Został on przygotowany przez 
uczennice klasy II technikum hotelarskiego.

Strefa Młodych Wynalazców wzbudziła duże zainteresowanie wśród 
zwiedzających. Odwiedzili ją m.in.: Kazimierz Kotowski - poseł na Sejm RP, 
Agata Binkowska – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Kazimierz 
Mądzik - Świętokrzyski Kurator Oświaty.     mgr Agnieszka Chruściak

Licealiści klasy IIA oraz uczniowie IID technikum mogli zobaczyć kolejną odsłonę Międzynarodowego 
Salonu Przemysłu Obronnego oraz Targów Logistyki w Kielcach.

Na ponad 500 stoiskach krajowi i zagraniczni wystawcy 
zaprezentowali najnowszy sprzęt oraz uzbrojenie wojsko-
we, policyjne i strażackie.

Zainteresowaniem uczniów cieszyły się m.in.: czołgi 
Leopard 2, śmigłowce, transportery opancerzone 
Rosomak, samobieżna armatohaubica Krab, automatyczny 
moździerz Rak, pojazdy inżynieryjne i logistyczne, a także 
roboty pirotechniczne i zwiadowcze drony. Uczniów 
ciekawiło również indywidualne wyposażenie do służby 
żołnierzy, policjantów i strażaków, czyli: mundury, broń 
strzelecka i środki przymusu bezpośredniego.

 Dodatkową atrakcją były pokazy działań służb podleg-
łych MSW, podczas których Nadwiślański Oddział prezen-
tował neutralizację niebezpiecznego pakunku. Policjanci 

garnizonu kieleckiego przeprowadzili szkolenie psów służbowych, a strażacy Komendy Wojewódzkiej PSP 
pokazali sprawność jednostek ratowniczych w trakcie symulowanego wypadku drogowego.

Tegoroczny wyjazd szkoleniowy przygotował p. Artur Szkot przy wsparciu wychowawców klas: p. Danuty 
Rozpary, p. Justyny Ciszek oraz p. Cezariusza Najmrodzkiego.                 mgr Artur Szkot

MŁODZIEŻ NA TARGACH INNO-TECH 

KONGRES MŁODZIEŻOWYCH RAD 
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W dniach 1-2 października uczniowie naszej szkoły: Kamil Krzyżanowski 
i Łukasz Woś wraz z opiekunem p. Agnieszką Siwek uczestniczyli w Kongresie 
Młodzieżowych Rad Województwa Świętokrzyskiego w Centrum Edukacyjnym 
w Wólce Milanowskiej.

Organizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego oraz Rzecznik Młodzieży Świętokrzyskiej p. Barbara 
Zamożniewicz.  Partnerem merytorycznym była Fundacja Civis Polonus.

W kongresie uczestniczyli radni młodzieżowi z 13 gmin województwa 
świętokrzyskiego. Młodzież spotkała się z Marszałkiem Adamem Jarubasem. 

Dyskutowano m.in. o idei samorządności. Odbyły się również warsztaty prowadzone przez trenerów: Joannę 
Pietrasik z Fundacji Civis Polonus, Kubę Radzewicza ze Szkoły Liderów oraz Dawida Kardasa.

Spotkanie dostarczyło wiedzy i motywacji do działania w szkole oraz środowisku lokalnym. 
mgr Agnieszka Siwek
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WYJAZD SZKOLENIOWY PRZYSZŁYCH FRYZJERÓW
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ZSP Nr 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

W związku z rosnącym zainteresowaniem w dziedzinie fryzjerstwa, a zarazem właścicielka 
młodzieży innowacjami w zakresie sztuki fryzjerskiej salonu „EUFORIA” p.. Dorota Nakonieczna.
oraz chęcią pogłębiania pasji i realizowania Młodzież wraz z opiekunami miała możliwość 
przyszłych celów zawodowych nauczyciele ZSP Nr 5 poddać się analizie kolorystycznej, dobrać 
w Łopusznie: p. Anna Skrzypczyk, p. Agnieszka odpowiedni kolor włosów do swojej urody oraz 
Chruściak oraz p. Aneta Węgrzyn zorganizowali poznać tajniki pracy renomowanego salonu 
wyjazd szkoleniowy do prestiżowego salonu fryzjerskiego. Chętne uczennice poddały się 
fryzjerskiego „EUFORIA” w Częstochowie. zabiegowi zmiany koloru włosów, jak również 

Dnia 2 marca 2016 r.. uczniowie klasy 1G i 2C asystowały podczas wykonywania zabiegów.
technikum fryzjerskiego uczestniczyli w warsztatach Po szkoleniu uczestnicy wyjazdu odwiedzili 
fryzjerskich z zakresu nowoczesnych technik Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej 
koloryzacji włosów. Szkolenie prowadziła mistrzyni na Jasnej Górze.          mgr Anna Skrzypczyk

Dnia 23 października 2016 roku uczniowie ZSP Nr 5 wraz z uczniami z łopuszańskiego gimnazjum, 
w ramach projektu „Równać Szanse”, wzięli udział w wycieczce do Warszawy. Uczestnicy udali się 
do Centrum Nauki Kopernik, by zobaczyć „Niebo Kopernika”. Następnie młodzież pojechała do Teatru 
Muzycznego „Roma” na musical „Mamma Mia”.         mgr  Karolina Krajewska-Brelska

WYJAZD DO TEATRU MUZYCZNEGO „ROMA” 
NA MUSICAL „MAMMA MIA”
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Kowalskiej, p. Lidii Wydry, p. Beaty 
Szwarc, p. Moniki Haczkiewicz, 
p . A n d r z e j a  B i ł o w i c k i e g o ,  
p. Katarzyny Fabickiej, p. Ewy 
Gonciarz, p. Ewy Dudek, p. Marianny 
Gawrońskiej ,  p .  Ewy Nowak,  
p. Barbary Janus, p. Anity Bator oraz 
p. Julity Chmielewskiej. Jeszcze raz 
dziękujemy. A oto wyniki konkursów:

Laureaci konkursów:
Konkurs Recytatorski Poezji 

Czesława Miłosza:
I miejsce – Julia Chruściak 

 ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie
II miejsce – Julia Wydra 

a  nami  IV edycja przeglądu  Gimnazjum Nr 1 w Radoszycach 
recytatorskiego. W dniu 28.04.2016 r. III Miejsce –Maria Szymkiewicz 
uczniowie gimnazjum zaprezentowali  ZS w Gnieździskach Z

utwory w języku angielskim i niemieckim Konkurs Recytatorski Poezji Anglojęzycznej:
w ramach Przeglądu Poezji Anglojęzycznej I miejsce – Malwina Lesiak 
i Niemieckojęzycznej „Gusts of Heart” oraz  ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie
w języku polskim, prezentując utwory Czesława II miejsce – Aleksandra Palacz 
Miłosza. Organizatorami imprezy były  ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie
p. Magdalena Rowińska, p. Katarzyna Sarnat III Miejsce – Dominik Smardzewski 
oraz p. Agnieszka Czaja. Przegląd cieszy się coraz  ZS w Gnieździskach
większym zainteresowaniem uczniów. W tym roku Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej:
w spotkaniu wzięło udział ponad 40 uczniów I miejsce – Faustyna Kaliszewska  
z pięciu gimnazjów: Gimnazjum przy Zespole  ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie
Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie, Gimnazjum II miejsce – Julia Michalska 
Nr 1 w Radoszycach, Gimnazjum w Gnieź- Gimnazjum Nr 1 w Radoszycach
dziskach, Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Jana III Miejsce – Julia Wydra 
Pawła II w Mniowie oraz Gimnazjum Nr 1  Gimnazjum Nr 1 w Radoszycach 
w Piekoszowie. Przegląd nie odbyłby się bez Wszystkim laureatom gratulujemy 
ogromnego zaangażowania opiekunów uczniów: i zapraszamy za rok!
p. Katarzyny Włodarczyk, p. Moniki Kasprzyk, 
p. Renaty Butenko, p. Renaty Polak, p. Kamili mgr Magdalena Rowińska

 dniu 12 maja 2016 r. odbyła się III edycja międzyszkolnego konkursu matematycznego 
,,MISTRZ MATEMATYKI”. Jego organizatorkami były: p. Anna Szymkiewicz, p. Agnieszka WSitek oraz p. Grażyna Palacz.

W konkursie wzięło udział 17 uczniów klas trzecich z następujących szkół: Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza 
Wielkiego w Radoszycach, Zespół Szkół w Gnieździskach, Publiczne Gimnazjum w Zajączkowie, Zespół 
Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce – Magdalena Kot (Publiczne Gimnazjum w Zajączkowie)
II miejsce –  Mateusz Basiak (Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach)
III miejsce– Wioletta Cichoń (Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie).
Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczniom oraz opiekunom za uczestnictwo i zapraszają 
do wzięcia udziału w IV edycji konkursu, który odbędzie się w roku szkolnym 2016/2017. 

mgr Anna Szymkiewicz

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY 
„MISTRZ MATEMATYKI”
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II KONKURS WIEDZY O KULTURZE, HISTORII ORAZ 
JĘZYKU KRÓLESTWA NORWEGII

 dniu 16.05.2016 roku 
z inicjatywy Dyrektor ZSP 
Nr 5 oraz lektora języka W

norweskiego p. Mariusza Brelskiego 
zorganizowany został II Konkurs wiedzy 
o kulturze, historii oraz języku 
Królestwa Norwegii.
Swą obecnością zaszczycili nas: Konsul 
Honorowy Pan Marian Mikołajski oraz 
Starosta Kielecki Pan Zenon Janus.
Zmagania konkursowe przyciągnęły 21 
uczniów z 6 szkół powiatów: kieleckiego, 
koneckiego i włoszczowskiego.
Laureatami konkursu w kategorii ZSP 
Nr 5 zostali: Sylwia Świtoń, Dawid 
Sztandera, Monika Mączyńska.
W kategorii gimnazjów: I miejsce – Norwegów. Interesujący program o języku norweskim 
Michalina Siwiec z Gimnazjum w Bukowej, II zaprezentowały Aleksandra Wawrzoła i Anita 
miejsce – Dominik Smołuch z Gimnazjum Kowalczyk, uczestniczki zajęć „Oswoić Wikinga”.
w Stadnickiej Woli, III miejsce – Aleksandra Zorganizowano także quiz związany z historią, 
Wcisło ze Stadnickiej Woli. językiem i kulturą Norwegii. Pan Konsul Marian 
Nagrody ufundowane zostały przez Dyrekcję Mikołajski oraz Pan Starosta Zenon Janus wcielili się 
Pałacu, Ambasadę Królestwa Norwegii, Pana w rolę ekspertów i prezentowali przygotowane pytania. 
Konsula Mariana Mikołajskiego oraz Starostwo Dyrektor Teresa Pasowska oraz Pani Magdalena 
Powiatowe w Kielcach. Każdy z uczestników Rowińska wręczały nagrody.
otrzymał nagrody, dyplom oraz materiały Wszystkim zwycięzcom gratulujemy! Osobom 
promujące Pałac. zaangażowanym w organizację konkursu serdecznie 
Wykład „Norwegia od A do Z” wygłosił dziękujemy.  mgr Karolina Krajewska-Brelska
p. Mariusz Brelski. Pod każdą literą alfabetu 
ukryta była historia i ciekawostki z życia 

ZSP Nr 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

nia 18 maja 2016r. odbyła się IV edycja 
międzyszkolnego konkursu biologiczno-Dchemicznego pod hasłem „Substancje 

chemiczne w żywieniu człowieka” .  Jego 
organizatorami były nauczycielki ZSP Nr 5: 
p. Justyna Ciszek, p. Danuta Rozpara oraz p. Beata 
Łukasik.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce Kinga Soboń (Gimnazjum w Radoszycach)
II miejsce Wioletta Cichoń (Gimnazjum w Łopusznie)
III miejsce Anna Kabała (Gimnazjum w Łopusznie).

W konkursie „Znam swój organizm” 
I miejsce zajęła Magdalena Szymkiewicz  
z I Publicznego Gimnazjum w Słupi, II miejsce - 
Szymon Świercz z ZPO w Zajączkowie, III miejsce - 
Patrycja Kmiecik z ZPO w Zajączkowie.     
                                        mgr Justyna Ciszek

KONKURS BIOLOGICZNO-CHEMICZNY ,,SUBSTANCJE 
CHEMICZNE W ŻYWIENIU CZŁOWIEKA”
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OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE W NASZEJ SZKOLE

TENIS STOŁOWY PIŁKA HALOWA 
DZIEWCZĄTI MIEJSCE UCZNIÓW ZSP NR 5 NA 

 października 2016r. w Chęcinach MISTRZOSTWACH POWIATU KIELECKIEGO 
ro z e g r a n o  M i s t r z o s t w a  P o w i a t u  SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W TENISIE 5Kieleckiego w Halowej Piłce Nożnej STOŁOWYM.

Dziewcząt. W zawodach wzięły udział cztery  30 listopada 2016r. w Zespole Szkół Nr 3 
szkoły:ZSP Nr 5 z Łopuszna, ZS Nr 3 z Chmielnika, w Chmielniku odbyły się  Mistrzostwa Powiatu 
ZS z Bodzentyna oraz ZS z Chęcin. Mecze zostały Kieleckiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Tenisie 
rozegrane systemem „każdy z każdym”. I miejsce Stołowym Dziewcząt i Chłopców, w których wzięli 
w rozgrywkach zajęły uczennice z Bodzentyna, II u d z i a ł  u c z n i o w i e  Z e s p o ł u  S z k ó ł  
miejsce uczennice z Chmielnika, III miejsce zajęły Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie pod opieką 
uczennice naszej szkoły, natomiast IV miejsce -  nauczycieli wychowania fizycznego p. Marka 
szkoła z Chęcin. Nasze zawodniczki zagrały Zimnego i p. Artura Oleśkiewicza.
w składzie: Natalia Piotrowska – bramkarka, W rozgrywkach uczestniczyło  łącznie 11 drużyn Izabella Rauner, Aleksandra Szczerek, Marta z sześciu szkół powiatu kieleckiego. Zawody Paczkowska, Aleksandra Wychowaniec, Paulina przeprowadzone zostały w dwóch kategoriach – Kowalska, Magdalena Kałuża ,Wiktoria Rowińska, dziewcząt i chłopców. Marlena Majchrzak, Klaudia Rządkowska.

Duch sportowej walki nie opuszczał uczestników mgr Justyna  Ciszekmistrzostw, bezkonkurencyjni okazali się mistrzowie 
z ZSP Nr 5 w Łopusznie.

I miejsce w grupie dziewcząt zajęła drużyna 
z naszej szkoły w składzie: Julia Domaradzka, 
Aleksandra Kozieł i Izabela Raczyńska. Kolejne 
miejsca przypadły zespołom z ZSP Nr 1 
w Bodzentynie i ZS Nr 2 w Chęcinach .

W kategorii chłopców również I miejsce 
wywalczyła drużyna ZSP Nr 5 w Łopusznie 
w składzie: Maciej Mędrecki, Karol Komisarczyk 
i Damian Raczyński. II miejsce zdobyła drużyna 
z ZS Nr 3 w Chmielniku, natomiast III - z ZS Nr 2 
w Chęcinach. 

Na zakończenie turnieju  najlepsze drużyny 
otrzymały puchary oraz sprzęt sportowy. 

  mgr Artur Oleśkiewicz

BIEGI  PRZEŁAJOWE
SP Nr 1 w Bodzentynie, Starostwo 
P o w i a t o w e  w  K i e l c a c h  o r a z  ZStowarzyszenie „Biegacz Świętokrzyski” 

w dniu 28.09.2016 r. byli organizatorami Mistrzostw 
Powiatu Kieleckiego Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Biegach Przełajowych. W zawodach wzięły udział 
3 szkoły ponadgimnazjalne powiatu kieleckiego 
z Łopuszna, Bodzentyna oraz Chęcin.

Zawodnicy rywalizowali w biegu na dystansie ok. 
1500 m dziewcząt oraz w biegu na dystansie ok. 2700 
m chłopców. Dziewczęta naszej szkoły wywalczyły 
II miejsce natomiast chłopcy miejsce I. 

 W klasyfikacji generalnej I miejsce zajął ZSP 
Nr 1 w Bodzentynie, II miejsce - ZSP Nr 5 
w Łopusznie, III miejsce - ZSP w Chęcinach.

Skład drużyny dziewcząt: Marta Paczkowska, 
Magdalena Kałuża, Klaudia Smolarczyk, Nikola 
Soboń, Paulina Kowalska. Skład drużyny 
chłopców: Wiktor Soboń, Tomasz Stolarczyk, 
Bartosz Nyga, Damian Wawrzoła, Kamil 
Krzyżanowski, Kamil Pawłowski. 

mgr Justyna Ciszek

ZSP Nr 5: SPORT



I miejsce - tenis stołowy

II miejce - biegi 
przełajowe

III miejsce -  
piłka nożna dziewcząt

halowa 

Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego
Szkół Ponadgimnazjalnych
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