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POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁOPUSZNIE

Chwilo trwaj, jesteś taka piękna!
Z pozdrowieniami 
dla czytelników gazetki POKOLENIA
uczniowie klas pierwszych



ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 
I DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Kl. ID, wych. mgr Artur Węgliński

Kl. IH, wych. mgr Agnieszka Siwek

Kl. IG, wych. mgr Agnieszka Czaja

Kl. IA, wych. mgr Halina Czeszek



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 PZS w Łopusznie

PZS w Łopusznie: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

TO BYŁ BARDZO DOBRY I PRACOWITY ROK...

Dyrektor PZS w Łopusznie
mgr Teresa Pasowska
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UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

nia 4 września w PZS w Łopusznie 
odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego D2017/2018. W uroczystości wzięli 

udział: Starosta Powiatu Kieleckiego Zenon 
Janus, rodzice, nauczyciele oraz młodzież. 

Dyrektor szkoły Teresa Pasowska bardzo 
serdecznie powitała wszystkich obecnych, szczeg-
ólnie uczniów klas pierwszych oraz złożyła 
życzenia szczęśliwego czasu pracy i nauki. Część 
artystyczną zaprezentowała Monika Mączyńska. 

                                         mgr Dorota Pruska

2 października 2017r. odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych liceum, technikum i szkoły 
branżowej połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej oraz Narodowym Czytaniem „We-1sela” S. Wyspiańskiego.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: wójt gminy Łopuszno p. Irena Marcisz, wicestarosta 
Powiatu Kieleckiego p. Zenon Janus, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego p. Piotr Żołądek, 
radny Powiatu Kieleckiego p. Krzysztof Smolarczyk, prezes gminnego koła PSL w Łopusznie p. Czesław 
Kolasa, ks. Ireneusz Jakusik dziekan parafii w Łopusznie oraz rodzice uczniów. Wszystkich gości, na-
uczycieli, rodziców i uczniów powitała dyrektor szkoły p. Teresa Pasowska.

W I części uroczystości do grona społeczności szkolnej poprzez symboliczny akt ślubowania przyjętych 
zostało 120 uczniów. Wychowawcami klas pierwszych zostali: p. Halina Czeszek (IA), p. Ewelina Graur 
(IC), p. Artur Węgliński (ID), p. Agnieszka Czaja (IG), p. Agnieszka Siwek (IH). 

W II części uroczystości uczniowie PZS w Łopusznie wcielili się w role aktorów, tancerzy i piosenkarzy 
w inscenizacji opartej na motywach dramatu S. Wyspiańskiego „Wesele”. Tym samym szkoła przyłączyła się 
do Narodowego Czytania tej lektury. Nad całością tej części czuwały panie: Marzena Satalecka i Aneta 
Węgrzyn.

W kolejnej części uroczystości głos zabrała dyr. szkoły p. Teresa Pasowska, która złożyła nauczycielom 
oraz pracownikom obsługi i administracji serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a nastę-
pnie wręczyła Nagrody Dyrektora za rok szkolny 2016/17.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli życzenia pierwszoklasistom oraz wszystkim 
nauczycielom z okazji ich święta.

Miłym dopełnieniem spotkania były życzenia od Samorządu Uczniowskiego, wręczenie przez uczniów 
kwiatów pani dyrektor, wicedyrektor, nauczycielom i gościom oraz pokaz taneczny uczennic. 

 mgr Halina Czeszek

PZS w Łopusznie: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS I 
ORAZ DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
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WYJAZD SZKOLENIOWY NAUCZYCIELI 
DO WIELKIEJ BRYTANII

PZS w Łopusznie: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

 styczniu br. 25 nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół 
ukończyło studia  podyplomowe w zakresie coachingu Wedukacyjnego. Jaka jest rola coacha?  Coach  pomaga 

osobie, z którą pracuje, odkryć właściwą drogę do celu, używając do tego swoich umiejętności, doświadcze-
nia życiowego, technik, narzędzi, jak również innych osób. Praca coacha oparta jest na partnerskiej relacji 
i wzajemnym zaufaniu. Polega ona na obserwacji osoby pozostającej pod opieką w trakcie zajęć, samooc-
enie, informacji zwrotnej i planowaniu nowych strategii postępowania.  

mgr Zbigniew Kukla

COACHING W PZS W ŁOPUSZNIE



POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

  uroczystości 
zakończenia Wroku szkol-

nego klas maturalnych 
brali udział: Kierownik do 
Spraw Edukacji pani 
Teresa Dzik, Wójt Gminy 
Łopuszno pani Irena Marcisz, Przewodnicząca Rady Gminy w Łopu-
sznie pani Zdzisława Zimna, oraz licznie zgromadzeni rodzice absolwen-
tów. Dyrektor szkoły p. Teresa Pasowska, po okolicznościowym prze-
mówieniu,  wraz z wycho-
wawcami poszczegól-
nych klas,  wręczyła 
w y r ó ż n i a j ą c y m  s i ę  
w nauce uczniom świa-
dectwa ukończenia szkoły, 
pamiątkowe statuetki oraz 
dyplomy. 

mgr Agnieszka Czaja 

PZS w Łopusznie: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

egoroczny bal studniówkowy maturzy-
stów ZSP Nr 5 w Łopusznie roz-począł T-się w zimowy wieczór – 11 lutego. 

Ponad dziewięćdziesięciu maturzystów 
z czterech  klas wspaniale  bawiło się do 
białego rana.

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor szkoły 
Teresa Pasowska, która powitała uczniów, 
nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych 
gości, wśród których  znaleźli się: Starosta 
Powiatu Kieleckiego pan Michał Godowski, 
Kierownik ds Edukacji pani Teresa Dzik, 
Wójt Gminy Łopuszno pani Irena Marcisz, 
Przewodnicząca Rady Gminy w Łopusznie 
pani Zdzisława Zimna, Przewodnicząca 
Rady Rodziców pani Małgorzata Woś, pan 
Czesław Kolasa oraz ksiądz dziekan 
Ireneusz Jakusik.  

Przedstawiciele władz oświatowych  i powiatowych życzyli maturzystom pomyślności na zbliżających się 
egzaminach maturalnych oraz mądrych i trafnych wyborów życiowych.

Podziękowania dla nauczycieli za kilkuletni trud włożony w nauczanie i wychowanie młodzieży złożyła 
przedstawicielka rodziców p. Małgorzata Woś, a w imieniu maturzystów wystąpiła Natalia Nyga. 
Wychowawcy klas maturalnych; p. Anna Szymkiewicz, p. Agnieszka Czaja, p. Ewelina Graur oraz p. Zbi-
gniew Kukla otrzymali przepiękne bukiety kwiatów..

Bal maturzystów z Łopuszna odbył się w wyjątkowej scenerii – specjalnie na tę okazję hotel zamienił się 
w Krainę Lodu. Wystrojem zajęła się Fabryka Studniówek.      mgr Agnieszka Czaja

STUDNIÓWKA W BAŚNIOWYM KLIMACIE KRAINY LODU 
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Wyniki egzaminu maturalnego, egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie w PZS w Łopusznie w 2017 r.

o egzaminu maturalnego w LO przystąpiło 
30 uczniów. Zdawalność wyniosła 100%. DTylko w 5 szkołach na terenie województwa 

wszyscy maturzyści zdali egzamin. Najlepsze wyniki 
z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym 
osiągane są z matematyki,  z poziomu rozszerzonego 
z j.polskiego i j.angielskiego. Szkoła uplasowała się na 
15 miejscu biorąc pod uwagę przedmioty zdawane na 
poziomie podstawowym w świętokrzyskim.

Do egzaminu maturalnego w Technikum 
Nr 8 przystąpiło 60 uczniów. Zdawalność wyniosła 
98%. Najlepsze wyniki biorąc pod uwagę średnie 
z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym 
osiągane są z matematyki i j.angielskiego, biorąc pod 
uwagę poziom rozszerzony z  j.angielskiego. Szkoła 
uplasowała się na 8 miejscu biorąc pod uwagę przed-
mioty zdawane na poziomie podstawowym w święto-
krzyskim.     mgr Cezariusz Najmrodzki

PZS w Łopusznie: WYNIKI EZGAMINÓW

 roku szkolnym 2016/2017 świad-
ectwa potwierdzające kwalifikacje Ww zawodzie otrzymało ponad 85% 

osób, spośród wszystkich, którzy przystąpili do 
obu części egzaminu. Jest to wyższy wynik niż 
średnia krajowa, która wyniosła 75%. Najlepsze 
wyniki w Technikum, czyli 100% zdawalności,  
uzyskali nasi fryzjerzy i  geodeci. Sukcesy uczniów 
przekładają się na coroczny nabór w naszej szkole.   
mgr Ewelina Graur
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WYNIKI EGZAMINU 
MATURALNEGO

WYNIKI EGZAMINÓW 
ZAWODOWYCH

 ramach projektu „Wsparcie rozwoju szkół 

poprzez doskonalenie nauczycieli” realizowa-Wnego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach 

został ogłoszony konkurs filmowy „Nowa jakość kształcenia 

w powiatowych szkołach” skierowany do uczniów szkół 

powiatowych z: Łopuszna, Bodzentyna i Chęcin, będących 

Beneficjentami Projektu. Uczniowie mieli za zadanie nakręcić 

film przedstawiający  wykorzystanie nowych technik naucza-

nia i technologii informacyjnych przez nauczycieli na le-

kcjach. Na konkurs wpłynęło 6 filmów o długości nie przekraczającej 5 minut. Obejrzenie filmów i wyłonienie zwycię-

zców odbyło się 27 listopada w Starostwie Powiatowym w Kielcach. Jury na czele z Panem Starostom Michałem 

Godowskim  oceniając filmy wzięło pod uwagę – walory estetyczne i promocyjne przekazu, jakość techniczną, orygi-

nalność przekazu i wydźwięk emocjonalny filmu.Uczniowie naszej szkoły nakręcili dwa filmy i okazali się bezkon-

kurencyjni zajmując I i II miejsce .              Laureaci konkursu:

I miejsce - film pt. „To Mój Pałac” zespołu z Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie w składzie: 
Krystian Pasiński. Klaudia Smolarczyk, Piotr Karendał

II miejsce - film pt. „Z tradycji w przyszłość” zespołu z Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie 
w składzie: Sandra Goraj, Kamil Borowski i Damian Popiel

Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 15 grudnia 2017r. w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach.                                                                                          mgr  Justyna Ciszek

NOWA JAKOŚĆ 
KSZTAŁCENIA 

W POWIATOWYCH
SZKOŁACH
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PZS w Łopusznie: SUKCESY

nia 3 kwietnia br. na zamku w Golubiu-Dobrzyniu 
podczas III Kongresu Stowarzyszenia Edukacyjno-DOświatowego Centrum Organizacji Przedmio-

t o w o – Te m a t y c z n o – I n t e rd y s c y p l i n a r n y c h  O l i m p i a d  
Społeczno–Historycznych z siedzibą w Białymstoku, ogłoszono VI 
Ogólnopolski Ranking Olimpijski Szkół Ponadgimnazjalnych.

 Wśród około 6 tysięcy szkół ponadgimnazjalnych z całej 
Polski, w tym 173 sklasyfikowanych, nasza szkoła zajęła znakom-
ite XL miejsce i przyznano jej zaszczytny tytuł SREBRNEJ 
EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

LAUR MICHAŁA ANIOŁA 
DLA DYREKTOR 

TERESY PASOWSKIEJ

5 kwietnia br. w siedzibie Zarządu Regionu Świętokrzy-
skiego NSZZ „Solidarność” odbyło się uroczyste ogło-2szenie wyników XV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy 

o NSZZ „Solidarność”. Troje uczniów naszej szkoły odniosło 
sukces i znalazło się w gronie najlepszych zawodników. Krzysztof 
Maciejewski (IV C) – zajął znakomite V miejsce i uzyskał tytuł 
laureata. Tytuł finalisty i wyróżnienie otrzymali: Kamila 
Bednarczyk (IV C) – VII miejsce oraz Łukasz Woś (III C) – VIII 
miejsce. Wszystkim laureatom i finalistom wręczono dyplomy 
oraz cenne nagrody. W klasyfikacji punktowej szkół biorących 
udział w konkursie ZSP Nr 5 w Łopusznie zajął II miejsce!   

  dr Piotr Starzyk

SUKCES W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE 
WIEDZY O NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

ZSP NR 5 W ŁOPUSZNIE – SREBRNĄ EUROPEJSKĄ 
SZKOŁĄ PRAWORZĄDNOŚCI RP

OLIMPIADA WIEDZY O UNII 
EUROPEJSKIEJ

czniowie Maria Satalecka z kl. IIIA, Łukasz Woś z kl. IIIC, Klaudia Wojtaszczyk z kl. IIA zostali 
finalistami IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Troje uczniów z ZSP Nr 5 Uw Łopusznie reprezentowało województwo świętokrzyskie w zawodach centralnych 

IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej w Białymstoku. Nasi finaliści są zwolnieni z po-
stępowania rekrutacyjnego na wybranych kierunkach na wielu wyższych uczelniach w kraju. 

 dniu 20 października 2017r. Dyrektor 
Powiatowego Zespołu Szkół w Łopu-Wsznie Teresa Pasowska otrzymała 

prestiżowe wyróżnienie „Laur Michała Anioła”.
Laury wręcza Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli. Otrzymują je pedagodzy 
i samorządowcy, którzy wspierają doskonalenie 
zawodowe.
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SPOTKANIE Z TADEUSZEM KOŚCIUSZKO 
– OBYWATELEM ŚWIATA

6 maja br. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rem-
bowie odbyła się uroczystość z okazji przypadającej w tym roku 2dwusetnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki – wielkiego 

Polaka, bohatera narodowego, bojownika o niepodległość naszej ojczy-
zny i Stanów Zjednoczonych.

Uczniowie ZSP Nr 5 w Łopusznie: Katarzyna Ciszek oraz Łukasz Woś 
znakomicie zaprezentowali się w „Wywiadzie z Tadeuszem Kościuszko”, 
który uświetnił program artystyczny pt. „Spotkanie z Tadeuszem 
Kościuszko – Obywatelem Świata”.

Zadane w wywiadzie pytania dotyczyły działalności publicznej w Pol-
sce, jak również pokazały życie osobiste bohatera oraz jego rozległe 
zainteresowania. Występ naszych młodych aktorów bardzo podobał się 
widowni i został nagrodzony gromkimi brawami.

Za scenariusz wywiadu oraz przygotowanie uczniów do występu 
odpowiedzialni byli nauczyciele: p. Dorota Pruska, p. Aneta Węgrzyn oraz p. Piotr Starzyk.

PZS w Łopusznie: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

 dniu 10 listopada br. w naszej szkole 
odbyła się uroczysta akademia z okazji W99 rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości po 123 latach niewoli.
Montaż słowno-muzyczny przygotowany 

przez uczniów z klas I A, II A, III A, III G, pod 
kierunkiem dra Piotra Starzyka, upamiętnił 
zarówno dzień11 listopada 1918 roku, jak 
również oddał hołd wszystkim tym, którzy 
walczyli i zginęli za wolność naszej Ojczyzny 
w XIX i XX stuleciu.

Zarys historyczny przy akompaniamencie 
gitary i akordeonu podkreśliły pieśni patrioty-
czne: „Boże, coś Polskę”, „Rota”, „My, 
Pierwsza Brygada”, „Mury” oraz „Żeby Polska 
była Polską”.

MINIATURY SCENICZNE
 ak co  roku, młodzież klas licealnych brała udział w 
k lejnej odsłonie Miniatur scenicznych przeglądu Jteatralnego organizowanego przez Bibliotekę 

Centrum Kultury w Piekoszowie. Umiejętności aktorskie, 
sposób ujęcia tematu, dobór repertuaru, to jedne z głów-
nych aspektów, jakie oceniała komisja.Naszą szkołę repre-
zentowały uczennice Kl.II LO, w składzie: Katarzyna 
Ciszek, Izabela Mączyńska, Nikola Soboń. Dziewczęta 
prezentowały  teks ty  dramatyczne  S tanis ława 
Wyspiańskiego i Sławomira Mrożka. Prezentacja sceni-
czna, pokaz żywego słowa stały się wykładnią ich talentów 
artystycznych. Wszystkim uczestniczkom przeglądu 
teatralnego Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
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a początku grudnia  uczniowie PSZ nione licznymi atrakcjami. W pierwszy dzień 
wrócili z 4-tygodniowych praktyk, pobytu, młodzież zwiedziła miasto Malaga  i miej-Nktóre realizowali w branży turystycznej sca ich praktyk. Podczas pierwszego weekendu 

w Hiszpanii w mieście Malaga. Przyszli hotelarze uczniowie wyjechali  wycieczkę do Sevillii, gdzie 
zdobywali umiejętności w hotelach trzy i cztero- z przewodnikiem zwiedzili najważniejsze punkty 
gwiazdkowych. Podczas praktyk grupa 15 uczniów turystycznego miasta. W pozostałe wolne dni 
pracowała w różnych działach hotelowych: zwiedzali muzea Picasso, Carmen Thyssen, del 
w restauracji, w kuchni i w dziale służby pięter. MuseoRuso parki, miejsca odpoczynku, miej-
Wszystko to było możliwe dzięki projektowi scowości Granada, Cordoba. Nie zabrakło czasu 
Erasmus+, z którego nasza szkoła dostała dofi- na odpoczynek wzdłuż morza i korzystanie z pięk-
nansowanie. nej pogody.

Praktykanci pracowali codziennie 8 godzin  Na podstawie dokumentacji uczniowie otrzy-
przez 5 dni w tygodniu. Samodzielnie dojeżdżali do mają na zakończenie projektu świadectwa wraz 
pracy środkami transportu publicznego. Bilety z wpisem o zrealizowanych praktykach zagran-
lokalne zostały zakupione ze środków projektu. icznych.
Młodzież naszej szkoły zakwaterowana była u ro- Do wyjazdu przygotowuje się kolejna grupa15 
dzin hiszpańskich. Była to okazja do nawiązania uczniów wraz z opiekunem. Uczniowie będą uczest-
ciekawych znajomości i poznania kultury śród- niczyć w zajęciach z języka hiszpańskiego, angiel-
ziemnomorskiej, a także zmuszała do komunikacji skiego,  wsparcia kulturowego, zajęć motywująco-
w języku angielskim lub w hiszpańskim. integrujących. Kolejny wyjazd już w połowie marca.

Weekendy i niektóre popołudnia były zapeł-  mgr Beata Przepióra

PZS w Łopusznie: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM -
PRAKTYKI ZAWODOWE W HISZPANII

 ramach projektu edukacyjnego „Now-
o c z e s n a  S z k o ł a  z a w o d o w a  -  W-Nowoczesny Region” grupa uczniów 

techni-kum hotelarskiego uczestnicząca w projekcie 
brała udział w  interaktywnych  warsztatach  z robotyki. 

Celem zajęć było rozwijanie  kreatywności, pracy w grupie oraz logicznego myślenia 
wśród młodzieży. Umiejętności te są niezbędne w przyszłej zawodowej pracy hotelarza.

Młodzież brała również udział z zajęciach z przedsiębiorczości, podczas których 
aktynie uczestniczyła w grach związanych z biznesem, zarządzaniem i tworzeniem 
własnej działalności gospodarczej. mgr Agnieszka Chruściak

PROJEKT „NOWOCZESNA SZKOŁA - 
NOWOCZESNY REGION”

PROJEKT „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”
egionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego otrzymała dofinansowanie 
największego projektu w ramach konkursu 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego RWojewództwa Świętokrzyskiego opiewającego na kwotę ok. 4 793 000 zł. Projekt obejmuje swoim 

zasięgiem siedem szkół hotelarsko-gastronomicznych w z województwa świętokrzyskiego zlokalizowanych w 
miejscowościach: Busko-Zdrój, Jędrzejów, Łopuszno, Włoszczowa, Staszów, Kielce, Odonów. W ramach 
projektu młodzież w ilości 510 osób otrzymuje wsparcie w zakresie: rozwoju kompetencji kluczowych: 
matematyczno-technicznych, językowych, ICT i nowoczesnych technologii oraz przedsiębiorczości, 
komunikacji i asertywności, kursy zawodowe w zakresie hotelarstwa, gastronomii i turystyki, płatne staże 
zawodowe dla 153 uczniów, zajęcia z doradztwa zawodowego indywidualnego, Szkolny Klub Informacji i 
Kariery działający w każdej szkole, konkursy z nagrodami dla uczniów uczestniczących w projekcie. 
Projekt obejmuje także wyposażenie za kwotę około 900 000 zł w następujące pracownie przedmiotowe.

mgr Grażyna Bekier



Praktyki zawodowe 
- MALAGA, HISZPANIA



„Co się w duszy komu gra,
co kto w swoich widzi snach”-
-narodowe czytanie literatury



Recytatorskie konkursy
 dla gimnazjalistów

STYPENDY CI PREZESA 
RADY MINISTRÓW -

 ucz. kl. III A KINGA CISZEK,
ucz. kl. IV C Łukasz WOŚ

Ś



ZAJĘCIA I WYJAZDY PROJEKTOWE
ROZSZERZONA MATURA

ŚWIADOMA INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

ŁYSICA

BAŁTÓW

WARSZAWA

KRAJNO
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PZS w Łopusznie: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

SZYBKIE CZYTANIE, 
ZAPAMIĘTYWANIE 
I EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ

6 uczniów Liceum Ogólnokształcącego 
im. kard. Karola Wojtyły w Łopusznie wzięło 4udział w kursie „Podstawy technik samo-

obrony”. Beneficjenci poznali na nim wybrane tech-
niki poruszania się w walce, wyprowadzania uderzeń 
i kopnięć oraz sposoby ich blokowania. Ćwiczyli 
uwalnianie się z chwytów i duszeń, chwyty transpor-
towe – dźwiganie na stawy kończyn górnych. Kurs 
zakończył się wręczeniem stosownych certyfikatów.  

czniowie z projektu wzięli udział w 16- zapamiętywania oparte na m.in. zakładkach obraz-
godzinnym kursie „Szybkie czytanie, kowych i liczbowych, pozwolą uczniom na usprawn-Uzapamiętywanie i efektywne uczenie ienie procesu efektywnego uczenia się oraz będą 

się”. przydatne w codziennych czynnościach (np. zapamię-
Beneficjenci poznali na nim wybrane techniki tywanie ciągów liczb, wyrazów czy listy zakupów).

efektywnego uczenia się i zapamiętywania: Szkolenie prowadził pan Marek Szurawski – 
Łańcuchową Metodę Skojarzeń, Zakładkową specjalista w zakresie treningu interpersonalnego, 
Metodę Zapamiętywania i Techniki Słów zwłaszcza metody treningu pamięci, sprawnego 
Zastępczych. Ponadto młodzież doskonaliła myślenia i rozwoju osobowości; autor książek 
umiejętność koncentracji uwagi oraz uczestni- „Pamięć na całe życie”; „Pamięć i intelekt. Trening 
czyła w licznych ćwiczeniach usprawniających mistrzowski”, „Pamięć. Trening interaktywny”.
działanie półkul mózgowych. Poznane techniki 

PROJEKTOWY WYJAZD 
WARSZTATOWY DO WARSZAWY

czestnicy projektu „Rozszerzona zakończyły się wręczeniem beneficjentom projektu 
matura świadoma inwestycja w przy- zaświadczeń.Uszłość” współfinansowanego ze śro- Wieczorem uczestnicy wyjazdu spacerowali po 

dków EFS w ramach RPOWŚ, wzięli udział Starym Mieście, które w świątecznozimowych deko-
w wyjeździe warsztatowym do Warszawy. racjach nabrało szczególnego klimatu.

W pierwszym dniu wycieczki uczniowie W kolejnym dniu wyjazdu uczniowie zwiedzili 
uczestniczyli w 8-godzinnym kursie „Coaching Centrum Nauki Kopernik. Młodzież miała tam 
interpersonalny”, który odbył się w Staropolskiej możliwość obserwowania ponad 400 różnorodnych 
Szkole Wyższej w Warszawie. Podczas szkolenia eksponatów. Uczniowie mogli poczuć się jak prawdziwi 
młodzież uczestnicząc w wielu ciekawych i bardzo naukowcy wykonując doświadczenia w laboratorium 
różnorodnych ćwiczeniach poznawała swoje biologicznym czy pracowni robotycznej.
mocne i słabe strony, zastanawiała się nad odpo- W czasie wyjazdu uczniowie zapoznali się również 
wiedziami na pytania: „Co mnie motywuje, z ofertą edukacyjną warszawskich wyższych uczelni – 
wzmacnia a co osłabia?; „Jak wzmacniać Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki 
pewność siebie w poprzez dobrą komunikację Warszawskiej. Podczas pobytu w stolicy beneficjenci 
z rówieśnikami?, „Jak poprawnie budować projektu gościli w hotelu Atos. 
relacje z innymi ludźmi?, „Jak prawidłowo mgr Agnieszka Czaja
rozpoznawać własne uczucia”? Warsztaty 

obiegła końca realizacja projektu  
współfinansowany ze środków EFS Dw ramach RPOWŚ, Poddziałanie 8.3.4 

Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w bu-
dowaniu kompetencji kluczowych, pn. „Rozsze-
rzo-na matura – świadoma inwestycja w przy-
szłość”, który adresowany był 46 uczniów oraz 
5 nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im 
Kard. Karola Wojtyły. Wartość projektu wyno-
siła: 317 008,75 zł. dlatego pożegnanie było 
bardzo wzruszające” - mówił Łukasz Woś z ZSP 
Nr 5 w Łopusznie. 

PODSUMOWANIE PROJEKTU - ROZSZERZONA MATURA 
ŚWIADOMA INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

KURS „PODSTAWY 
TECHNIK SAMOOBRONY”
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PZS w Łopusznie: BIBLIOTEKA

- akcja „Czytanie łączy pokolenia” – głośne 
czytanie wierszy oraz fragmentów prozy podopiecz-
nym Centrum Wspierania Rodziny „Z Uśmiechem” 
w Józefinie,

- konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”,
- akcja „Aforyzmy o książce i bibliotece”– 

propagowanie czytelnictwa, podkreślanie roli książki 
i biblioteki poprzez prezentowanie złotych myśli, 
sentencji,

- akcja „Książka za książkę” z okazji Światowego 
Dnia Książki i Praw Autorskich,

polegająca na wymianie książek pochodzących 
z własnego księgozbioru,

- wystawy okolicznościowe, gazetki ścienne 
iblioteka to miejsce magiczne. prezentujące życie i twórczość wybitnych ludzi, np. 
Gromadzi bogactwa wieków i pokoleń. Rok 2016 – rokiem Henryka Sienkiewicza, Rok 2017 – B rokiem Josepha Conrada – Korzeniowskiego.

Swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Współpracowano z Gminną Biblioteką Publiczną 
Jest wielka przez swą gościnność. w Łopusznie w zakresie wspólnych imprez czytel-

Wychodzi naprzeciw czytelnikowi, pragnie niczych. Młodzież uczestniczyła w konkursach, 
poznać go, przyciągnąć i spełnić jego najśmielsze spotkaniach autorskich, takich jak: Narodowe 
czytelnicze marzenia. Czytanie „Quo vadis” H. Sienkiewicza i „Wesela” 

Corocznie w bibliotece szkolnej realizowany S. Wyspiańskiego, Konkurs Literacki „Moje Łopu-
jest plan działań wspierających czytelnictwo. szno i okolice”, Spotkanie autorskie z Leszkiem 
W roku szkolnym 2016/17 oraz w I półroczu roku Szczasnym i Karoliną Wilczyńską.
2017/18 zorganizowano m.in. takie przedsięwzię- We wrześniu utalentowana muzycznie i aktorsko 
cia, imprezy czytelnicze, konkursy, jak: młodzież, we współpracy z nauczycielami: 

- coroczne obchody Międzynarodowego p. M. Satalecką oraz p. A. Węgrzyn, przygotowała 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych – konkurs na widowisko sceniczne na motywach dramatu „We-
najlepszego czytelnika miesiąca, „Konkurs sele” S. Wyspiańskiego.
wiedzy o książce i bibliotece”, Konkurs czytel- W listopadzie br. młodzież wzięła udział w gmin-
niczy „Przeczytaj, bo warto”, nej imprezie propagującej czytelnictwo, organizo-

- „Poczytaj mi, przyjacielu” – głośne czytanie wanej przez Wójt Gminy Łopuszno, pn. „Łopu-
wierszy, baśni, bajek w przedszkolu w ZS im. Jana szańskie Czytanie”.      mgr Dorota Pruska
Pawła II w Łopusznie,

NOWOŚCI WYDAWNICZE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

CÓŻ TAM, PANIE, W BIBLIOTECE?

zięki uczestnictwu szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa księgozbiór bibliot-
eczny został wzbogacony o nowości wydawnicze, na które przeznaczono 15 tysięcy złotych.D

Przy zakupie książek uwzględniono opinie i dezyderaty czytelnicze młodzieży, rodziców, nauczycieli. 
W wykazie zakupów znajdują się bestsellery, książki cieszące się zainteresowaniem czytelników. Są tu utwory 
literatury pięknej, popularnonaukowej, publicystycznej: m.in. poezja, książki społeczno - obyczajowe, 
przygodowe, fantasy, kryminalne, historyczne, psychologiczne, biografie, poradniki, reportaże, felietony. 

Warto powtórzyć za Bogdanem Suchodolskim, cyt: „Działanie przez słowo pozostanie zawsze ważnym 
działaniem wychowawczym. Stanowi ono: dzięki książce naukowej – szkołę abstrakcyjnego myślenia; 
dzięki książce beletrystycznej – szkołę umysłowego i uczuciowego widzenia świata i ludzi; dzięki liryce 
i dramatowi – szkołę przeżyć i ekspresji. Są to trzy ważne elementy wykształcenia człowieka.”

Wszystkich czytelników zapraszam do spotkań z literaturą, bo jak powiedział Sienkiewicz: „Gdy się ktoś 
zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie – w każdym razie 
wygrywa. Dalej więc do książek!”     mgr Dorota Pruska
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PASJONACI FOTOGRAFII
gólnopolski konkurs fotograficzny „Ja na rynku pracy: moje 
talenty i moje kompetencje” został zorganizowany przez OWojewódzki Dom Kultury i Powiatowy Urząd Pracy w Kiel-

cach z myślą o pasjonatach fotografii.
Do konkursu przystąpili uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół 

w Łopusznie: Ilona Szachniewicz, Klaudia Kałuża, Izabela Mączyńska, 
Kinga Cichocka,  Dawid Odziemek, Artem Lutsenko pod kierunkiem 
p. Katarzyny Pniewskiej. Wyróżnienie zdobyła Izabela Mączyńska.

W dniu 17 listopada br. nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów, 
nagród rzeczowych oraz kalendarzy z konkursowymi zdjęciami.

Nagrodzone prace zostały opublikowane na stronach www.pik.kiel-
ce.pl i www.wdk-kielce.pl, w galerii internetowej Powiatowego Urzędu 
Pracy oraz wydrukowane w okolicznościowym kalendarzu pokonkursowym. 

PZS w Łopusznie: PASJONACI

 Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach dnia 20 
października 2017r. odbyły się eliminacje strefowe Wdo II DANUTA RINN FESTIWAL pod przewod-

nictwem Pani Danuty Błażejczyk. Urszula Stachura uczennica 
klasy IA Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole 
Szkół w Łopusznie i podopieczna trenera wokalnego Pana 
Andrzeja Wolskiego reprezentowała Studio Wokalne AW Domu 
Kultury „Zameczek” w Kielcach.

Ula brawurowo wykonała utwór Gdzie Ci mężczyźni zdo-
bywając NOMINACJĘ do koncertu galowego. Serdecznie 
gratulujemy naszej uczennicy i życzymy dalszych sukcesów!

dy pasja w duszy gra” to seminarium, które odbyło się 
16.03.2017 r. w Kieleckim Centrum Kultury. Jego celem było Gpromowanie uczniów posiadających różnorodne pasje 

i zainteresowania.
Naszą szkołę reprezentował Emil Pawelczyk ze swoją niezwykłą 

pasją, jaką jest układanie kostki Rubika. Emil ma wiele sukcesów w tej 
dziedzinie, m.in.. I miejsce w mistrzostwach krajowych w Radomsku.

Jego pokaz wzbudził ogromne zainteresowanie jury i widowni, 
a występ został nagrodzony owacjami na stojąco. Uczeń otrzymał 
propozycję występów w innych szkołach. Pozował do zdjęć i odpo-
wiadał na pytania fanów. 

UDANE ELIMINACJE

UCZNIOWSKIE PASJE

4 XI 2017 r. w Kielcach odbył się  finał XXV edycji 
Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, 2Ratownictwie i Obronie Cywilnej. Główne cele konkursu to: 

podtrzymanie tradycji wychowania patriotyczno-obronnego oraz 
popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochro-
ny ludności wśród młodzieży szkolnej. Naszą szkołę reprezentował 
ucz. Adrian Jas z kl.IIa, który 
zajął XVII miejsce na 50 startu-
jących. 

UDANE ELIMINACJE

TALENTY I KOMPETENCJE



INTERNAT: 
WCZORAJ-DZIŚ 
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PZS w Łopusznie: INTERNAT

 dniu 08.09.2017 r. odbyły się war-
sztaty malarskie w Gminnym Ośrodku Kultury Ww Łopusznie. Wzięli w nich udział uczniowie 

Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie.
Młodzież miała możliwość przedstawienia swoich umiejętności plastycznych oraz realizacji pasji twórczej 

pod okiem malarzy – uczestników IX Pleneru Malarskiego w Łopusznie. Podczas warsztatów swoje prace 
zaprezentowała malarka Pani Grażyna Mucha. Każdy z uczniów mógł porozmawiać z artystką na temat jej 
twórczości. Dziękujemy młodzieży za udział w warsztatach malarskich.    mgr Katarzyna Pniewska

WARSZTATY MALARSKIE 
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W 
ŁOPUSZNIE

nia 27.11.2017r. w internacie Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie odbyły się warsztaty 
plastyczne „Święta pędzlem malowane”, zorganizowane przez wychowawcę Katarzynę DPniewską.

Celem warsztatów było rozwijanie umiejętności plastycznych, rzeźbiarskich i dekoratorskich. Zajęcia 
prowadziła artystka Gabriela Polewska-Pietrasiewicz, założycielka Szkoły Sztuk Pięknych „Talent”.

Uczniowie zdobili bombki choinkowe metodą decoupa-
ge’u. Zajęcia okazały się bardzo interesujące. Młodzież 
została zainspirowana do własnoręcznego wykonania prezen-
tów bożonarodzeniowych.

rzygodę z internatem zaczęłyśmy we wrześniu 2015 
roku. Jak wiadomo, początki bywają trudne. Nowe Potoczenie, nowe znajomości potrafią skrępować. 

Nie inaczej było z nami. Jednak bardzo szybko, to co było dla 
nas niełatwe zamieniło się w codzienność, która z czasem stała 
się przyjemna. 

Mieszkanie w internacie nauczyło nas samodzielności, 
odpowiedzialności oraz współpracy z innymi. Dzięki orga-
nizowanym przez wychowawców warsztatom i zajęciom 
grupowym mogłyśmy zintegrować się z pozostałymi mieszka-

ńcami internatu. Dawało nam to możliwość rozwijania swoich pasji, a także odkrywania nowych talentów. 
Stanowiło to świetny sposób na wypełnienie naszego wolnego czasu. Jednak jego większość poświęcamy na 
naukę. Gdy napotkamy jakąś trudność zawsze możemy zwrócić się do naszych opiekunów, którzy służą nam 
pomocą. 

W ciągu ostatnich kilku lat w internacie 
zaszło wiele zmian lecz rodzinna atmosfera 
pozostała taka sama.

Gdybyśmy stanęły ponownie przed 
podjęciem decyzji o zamieszkaniu w inter-
nacie z pewnością postąpiłybyśmy w taki 
sam sposób.
Monika Mączyńska, 
Sylwia Świtoń, ucz. kl. III A

ŚWIĘTA PĘDZLEM 
MALOWANE
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KONKURS FRYZJERSKI - LOKI 2017
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PZS w Łopusznie: KONKURSY

nia 28 października 2017 r. 
w Wojewódzkim Domu Kultury Dw  K i e l c a c h  o d b y ł  s i ę  

V Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski o pu-
char Marszałka Województwa Świę-
tokrzyskiego LOKI 2017.

W konkursie wzięły udział uczennice 
technikum fryzjerskiego z klasy „3G” – 
Ewa Dłubała i Patrycja Wychowaniec 
oraz zasadniczej szkoły zawodowej z klasy 
„2H”- Natalia Gołuch i Angelika 
Witkowska. Opiekę nad uczennicami 
sprawowała p. Anna Skrzypczyk.

Motywem przewodnim zawodów była 
fryzura balowa z elementami plecionek. zały się ogromnym potencjałem twórczym oraz 
Uczestnicy mieli za zadanie wykonać fryzurę miały możliwość rozwijania swojej pasji, jaką 
na główkach treningowych, jak również dobrać jest sztuka fryzjerska.
odpowiedni makijaż i strój do wykonanej stylizacji. mgr Anna Skrzypczyk

Nasze uczennice otrzymały dyplomy za wy-
konanie pięknych stylizacji. Dziewczyny wyka-

czennice z profilu fryzjerskiego reprezentowały naszą szkołę 
podczas II edycji konkursu fryzjerskiego o puchar ,,Emi-lio” Uw Kielcach. Były to Ewa Dłubała z modelką Weroniką Gębską 

oraz Emilia Kuleta z modelką Emilią Makuch. Obydwie uczestniczki 
wykonały bardzo ładne stylizacje ślubne. Gratulujemy!   

 mgr Agata Świeboda

KONKURS FRYZJERSKI - UPIĘCIA SLUBNE

 dniu 04.10.2017 roku w Zespole Szkół Techniczno-
Ekonomicznych w Busku -Zdroju,  w  ramach projektu W,,Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”, odbył się 

konkurs barmański.
Uczestnicy z siedmiu szkół biorących udział 

w projekcie mieli okazję wykazać się umiejętnośc-
iami zdobytymi podczas kursów, jakie prowa-dzone 
są podczas zajęć projektowych. W konkursie 
szacowne jury oceniało uczestników za technikę 
sporządzania drinków, a także za walory smakowe 
i estetyczne przygotowywanych napojów.

Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie reprezen-
towała uczennica klasy IV technikum hotelar-
skiego Aleksandra Szczerek, która była mocną 
konkurencją dla pozostałych zawodników. 
Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali 
cenne nagrody i pamiątkowe dyplomy.  

mgr Grażyna Bekier

KONKURS BARMAŃSKI W RAMACH 
PROJEKTU ,,ŚWIĘTOKRZYSCY 

HOTELARZE DLA RYNKU PRACY”
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WIZYTA DELEGACJI Z UKRAINY

PZS w Łopusznie: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

elegacja z Ukrainy, pod przewodnictwem starosty obwodu winnickiego, gościła z wizytą roboczą 
w powiecie kieleckim. Dyrektor ZSP Nr 5 w Łopusznie Teresa Pasowska, p. Agnieszka Tkacz, Dp. Artur Węgliński oraz uczniowie z Ukrainy uczący się w naszej szkole przywitali szanownych 

gości w murach pałacu. Delegaci porozmawiali z ukraińską młodzieżą, zwiedzili szkołę oraz lokalne 
przedsiębiorstwa: Zakład Przetwórstwa Mięsnego „WiR” w Łopusznie i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„Defro” w Strawczynie.

28 maja goście z Ukrainy wraz z Dyrektor Teresą Pasowską, nauczycielami i uczniami z Ukrainy wzięli 
udział w „Jarmarku Świętokrzyskim” na Świętym Krzyżu. Grupa udała się również do Niestachowa, gdzie 
nasz uczeń Andrii Bakhnivskyi wraz z grupą karateków z KKM zaprezentował swoje umiejętności. 

mgr Artur Wegliński

elegacja z Ukrainy, pod przewodnictwem starosty obwodu winnickiego, gościła z wizytą roboczą 
w powiecie kieleckim. Dyrektor ZSP Nr 5 w Łopusznie Teresa Pasowska, p. Agnieszka Tkacz, Dp. Artur Węgliński oraz uczniowie z Ukrainy uczący się w naszej szkole przywitali szanownych 

gości w murach pałacu. Delegaci porozmawiali z ukraińską młodzieżą, zwiedzili szkołę oraz lokalne 
przedsiębiorstwa: Zakład Przetwórstwa Mięsnego „WiR” w Łopusznie i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„Defro” w Strawczynie.

28 maja goście z Ukrainy wraz z Dyrektor Teresą Pasowską, nauczycielami i uczniami z Ukrainy wzięli 
udział w „Jarmarku Świętokrzyskim” na Świętym Krzyżu. Grupa udała się również do Niestachowa, gdzie 
nasz uczeń Andrii Bakhnivskyi wraz z grupą karateków z KKM zaprezentował swoje umiejętności. 

mgr Artur Wegliński

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA NA UKRAINIE
Andrej: Niedawno mogliśmy się nauczyć robić ozdoby na kres Bożego Narodzenia budzi w nas refleksje 
warsztatach pt. „Święta pędzlem malowane”, przygotowa-na temat,  jak te śwęta obchodzone są w in-O nych przez P. Katarzynę Pniewską. Bardzo nam się podo-nych krajach. Z ciekawością zapytałyśmy o to 
bały!mieszkańców internatu pochodzących  z Ukrainy.
-Jakie są tradycje związane ze świętami w Waszej ojczyźnie?-Czym są dla was Święta?
Dima: Nie ma Pasterki.Jana:To piękny okres, kiedy rodzina może być razem. 
Lilia: Prezenty dajemy sobie w nocy z 31 grudnia na Padający śnieg i różne dekoracje wprowadzają miłą 
1 stycznia. Kładziemy je pod choinkę lub wręczamy do rąk.atmosferę. Można poczuć ducha świąt.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy radosnych Swiąt.Roman:To jest czas, kiedy nie trzeba chodzić do szkoły, 
Izabela Mączyńska, kl. II Azostajemy w domu z bliskimi, dostajemy prezenty.
Monika Mączyńska, kl. III A-Czym świętowanie Bożego Narodzenia na Ukrainie 

różni się od tego w Polsce?

Andrej: To zależy od wyznania. Katolicy świętują 24 

i 25 grudnia. Tak jak Wy, ubieramy choinkę, zasiadamy 

do wieczerzy wigilijnej.

Lilia: Osoby wyznania prawosławnego obchodzą Boże 

Narodzenie 6,7 i 8 stycznia. 

Jana: 6 stycznia z rodziną zasiadamy do uroczystej 

kolacji, na którą jest przygotowanie 12 potraw. 

Następnego dnia, gdy pojawi się pierwsza gwiazdka, 

kolędujemy.

-Wypatrujecie pierwszej gwiazdki?

Artem: Tak, co roku wraz z rodziną szukamy na niebie 

pierwszej gwiazdki. Gdy ktoś z nas ją zobaczy wtedy 

możemy zasiąść do uroczystej kolacji.

-Robicie ozdoby choinkowe?

Jana: Tak, jeśli tylko ktoś umie.



Samorząd Uczniowski Powiatowego Zespołu Szkół Czy wiesz, że … Rok 2018 ogłoszono: 
w Ło-pusznie w ramach „Roku dla Niepodległej” planuje * Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez 
przeprowadzić: Polskę Niepodległości 

*Rokiem Ireny Sendlerowej 
* * Rokiem abp Ignacego Tokarczuka
* * Rokiem Jubileuszu konfederacji barskiej 

* Rokiem Praw Kobiet 
* * Rokiem Zbigniewa Herberta w 20. rocznicę jego 

śmierci.
* W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzys-
* kania przez Polskę niepodległości, Minister Anna 

Zalewska zapowiedziała, że obecny rok szkolny 
* 2017/2018 będzie „Rokiem dla Niepodległej”. 

We współpracy z nauczycielami języka polskiego, 
* historii, wychowania fizycznego i wychowawcami klas 

Konkurs wiedzy o Marszałku Józefie 

Piłsudskim, 

Konkurs historyczny “Droga do Niepodległej”,

Konkurs poetycki na wiersz patriotyczny „Dla 

Niepodległej”, 

Konkurs fotograficzny „Piękna Niepodległa – Powiat 

Kielecki”, 

Konkurs plastyczny „Moja Niepodległa Ojczyzna”, 

„Symbole Niepodległej” – konkurs wiedzy na temat 

symboli narodowych,

Konkurs muzyczny -  śpiewanie pieśni patriotyc-

znych,

Bieg dla Niepodległej

POKOLENIA 17

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018:
Kinga Ciszek -  przewodnicząca (kl. IIIA), Łukasz Woś, Dawid Perz– z-cy  (kl. IVC, kl. IIIG)
Izabela Raczyńska, Magda Lizurej– skarbnicy (kl. IIIC. Kl. IIG), Urszula Stachura – sekr. (kl.IA)
Opiekun Samorządu Uczniowskiego – mgr Halina Czeszek 

 Szczegółowe informacje, regulaminy, terminy będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły. Już dzisiaj 
zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tych przedsięwzięciach. Jeśli macie inne, ciekawe pomysły, by 
oddać hołd Naszej Niepodległej możecie zgłaszać propozycje do przewodniczącej SU lub pani dyrektor.

ŚWIĄTECZNY PRZEPIS NA SZCZĘŚCIE:
Cztery filiżanki miłości, dwie filiżanki lojalności,

trzy filiżanki przebaczenia, filiżanka przyjaźni. 

Dwie łyżeczki czułości, cztery kwarty wiary.

Miłość połączyć z lojalnością 

i starannie zmieszać z wiarą.

Przyprawić dobrocią, czułością i wyrozumiałością.

Dodać przyjaźń i miłość. 

Obficie spryskać śmiechem.

Wypiekać w słońcu. 

Serwować codziennie w obfitych porcjach! 

 Z cyklu:  Kącik pozdrowień

Tegoroczni pierwszoklasiści  dla Dyrekcji, Grona 

Pedagogicznego, kolegów i koleżanek z klas starszych 

oraz wszystkich pracowników szkoły dedykują 

wiersz:

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. 
Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. 
Dlatego, żeby sobie przebaczać.

                                     ks. Jan Twardowski

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdy na niebie? 

Dlaczego śpiewamy kolędy? 

AKCJE CHARYTATYWNE 
W NASZEJ SZKOLE

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
W ODSŁONIE GAZETKI POKOLENIA
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OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE W NASZEJ SZKOLE

Mecze grupowe wyłoniły następującą kolejność:I miejsce Uczniów Powiatowego Zespołu 
Szkół w Łopusznie na Drużynowych Grupa A
Mistrzostwach Powiatu Kieleckiego Szkół 1. PZS w Łopusznie
Ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym 2. ZSL w Zagnańsku

3. PZS w Chęcinach
4. MOW w Podzamczu
Grupa B
1. PZS w Bodzentynie
2. PZS w Chmielniku
3. ZDZ w Chmielniku

Następnym etapem rozgrywek były mecze 
półfinałowe. Oba spotkania były bardzo wyrów-
nane. O awansie do finału musiały decydować rzuty 
karne. W pierwszym półfinale spotkały się repre-
zentacje Powiatowych Zespołów Szkół w Łopusz-
nie i Chmielniku. W regulaminowym czasie był 
remis 1:1, a rzuty karne lepiej wykonywali zawodni-
cy z Naszej Szkoły i to oni awansowali do finału. 
W drugim spotkaniu nie udało się nikomu zdobyć 29 listopada 2017 r. w Powiatowym Zespole Szkół 
bramki i o zwycięstwie Powiatowego Zespołu Szkół 

w Chmielniku odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
w Bodzentynie nad reprezentacją Szkół Leśnych 

Kieleckiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Tenisie 
w Zagnańsku znów zadecydowały rzuty karne.

Stołowym Dziewcząt i Chłopców, W zawodach 
W finale zagraliśmy z Powiatowym Zespołem wzięli udział uczniowie naszej szkoły pod opieką 

Szkół w Bodzentynie, pomimo słabego początku Pana Karola Sobonia. W rozgrywkach uczestni-
i straty bramki to Nasza drużyna zagrała do „końca czyło łącznie 12 drużyn z siedmiu szkół powiatu 
„zdobywając I miejsce. Naszą szkołę reprezento-kieleckiego. Zawody przeprowadzone zostały 
wali uczniowie w składzie: Kacper Poddębniak, w dwóch oddzielnych kategoriach – dziewcząt 
Tomasz Stolarczyk, Wiktor Soboń, Bartosz Nyga, i chłopców.
Cyprian Kotwica, Damian Bugno, Bartłomiej Poziom pojedynków zarówno singlowych jak 
Miśta, Konrad Kałuża, Wiktor Banaśkiewicz.

również deblowych stał na bardzo wysokim poziom-
ie. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Julia 
Domaradzka, Aleksandra Kozieł, Klaudia Siwek, 
Maciej Mędrecki, Kamil Kałka, Michał Bit, którzy 
w całym turnieju stracili tylko trzy sety. 
Bezkonkurencyjni w obydwu kategoriach okazali 
się nasi uczniowie zdobywając I miejsce. 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów na szczeblu wojewódzkim!!!

I Miejsce w Mistrzostwach Powiatu 
Kieleckiego Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Halowej Piłce Nożnej Chłopców

Opiekunem uczniów był Pan Karol Soboń.nia 17 listopada 2017r. w Powiatowym 
Gratulujemy wszystkim sportowcom i życzymy Zespole Szkół w Chmielniku rozgry-
dalszych wspaniałych sukcesów! Dwany był halowy turniej piłki nożnej 

chłopców. Do zawodów przystąpiło 7 drużyn                                     mgr Justyna Ciszek
podzielonych na dwie grupy.  

PZS w Łopusznie: SPORT



I miejsce -  
piłka nożna chłopców

halowa 

piłka nożna chłopców

II miejsce -  
piłka ręczna dziewcząt

halowa I miejsce - tenis stołowy



TRADYCJA JEST ROZUMEM 
CAŁEGO NARODU, 
PRZENIESIONYM Z JEDNEGO 
WIEKU W DRUGI...


