
 

AKTUALNOŚCI 2012/2013 

28 sierpnia 2013. 
  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/14  

odbędzie się w poniedziałek 2 września o godzinie 9.00 

  

  

26 sierpnia 2013. 
  

Egzaminy poprawkowe odbędą się  
w czwartek 29 sierpnia o godzinie 9.00  

Rada pedagogiczna odbędzie się o godzinie 12.00  

  

  

26 czerwca 2013. 
Koniec roku !!! 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012-13 w piątek 25 czerwca o godzinie 9.00.  

  

  

15 czerwca 2013 r. 
  

Zakończenie roku szkolnego 

Zakończenie roku szkolnego dla klas II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Policealnej Szkoły dla 



Dorosłych odbyło się 14 czerwca 2013 roku. 

 

Uroczystość zgromadziła grono pedagogiczne i pracowników szkoły, władze gminy i powiatu oraz młodzież i 
absolwentów szkoły. Spośród zaproszonych gości swą obecnością zaszczycili nas pani Małgorzata Grzesińska 
– Dyrektor Wydziału Oświaty w Opocznie, pan Krzysztof Nawrocki – Wójt Gminy Żarnów, pan Bogdan 
Kubiszewski – Sekretarz Gminy Żarnów oraz Radny Powiatu Opoczyńskiego, Pani Maria Grzybowska – 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarnowie, ksiądz Jan Dereń – Proboszcz parafii Żarnów. 

 

Młodzież, pod kierunkiem pań Agnieszki Borończyk, Ireny Piekutowskiej i Magdaleny Polak, przygotowała 
montaż słowno – muzyczny, którym podkreśliła dostojność chwili i pożegnała absolwentów. 



 

Absolwenci szkół zawodowych otrzymali nagrody ”za zasługi dla szkoły”, te – znane szerokiej publiczności i te 
– znane nielicznym. W kategorii naukowej NAGRODĘ NOBLA za sukcesy na niwie wszelakiej wiedzy 
humanistycznej i ścisłej otrzymał Krzysztof Ciach. ZŁOTY CENTYMETR za najniższego wśród 
najwyższych oraz za windowanie swoich szarych komórek powyżej 1,80 otrzymali Damian Skorodzień i 
Grzegorz Leśniak. Nagrodę KOTA SAMOTNIKA za chodzenie własnymi ścieżkami i skuteczne omijanie 
szkoły szerokim łukiem otrzymał Kamil Świąder. Nagrodę ZŁOTEGO GRZEBIENIA otrzymały Paulina 
Ciach, Paulina Miernicka, Aneta Majewska, Sylwia Wnuk i Dorota Wilk za burze loków, fale na głowie i 
trwałe ondulacje. ZŁOTĄ FELGĘ za zmianę opon, wulkanizację i naprawę niemożliwego otrzymali Krystian 
Matusiak, Krzysztof Kowalski i Krzysztof Wieczorek. ZŁOTĄ ŁYŻKĘ za zmagania z przypalonymi 
potrawami otrzymały Katarzyna Błachowicz , Anna Smyczyńska i Joanna Kałużyńska. 



 

Szczególnie wiele emocji wzbudziło pożegnanie pana Zbigniewa Romańczuka, który kończąc wieloletnią pracę 
w naszej szkole, przechodzi na zasłużoną emeryturę. W imieniu nauczycieli dyrektor szkoły, Bożena 
Kołtunowska, dokonała uroczystego pożegnania, podkreślając zasługi włożone przez pana Romańczuka dla 
istnienia i rozwoju szkoły oraz wręczyła mu kwiaty. 



 

Młodzież przypomniała w sposób humorystyczny pracę pana Zbigniewa Romańczuka, powszechnie 
nazywanego „Panem Romanem” oraz dedykowała Mu piosenkę 
 
  

  

  

30 kwietnia 2013r. 
O samorządzie terytorialnym na konkursie i w debacie... 

  
 
W dniu 18 kwietnia 2013 roku (czwartek) odbył się VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie 
Terytorialnym w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nad którym honorowy patronat objęli 
Starosta Powiatu Opoczyńskiego Marek Ksyta i Przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego Andrzej 
Kopania. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, który jako gospodarz nie brał 
udziału w rywalizacji w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie szkół gimnazjalnych rozwiązywali test 
składający się z 50 pytań, natomiast ich starsi koledzy zmierzyli się z testem zbudowanym z 70 pytań. Celem 
konkursu jest propagowanie idei samorządności wśród młodych mieszkańców powiatu opoczyńskiego, 
zdobywanie wiedzy o historii i zasadach funkcjonowania samorządu terytorialnego na wszystkich jego 
szczeblach oraz zachęcanie do aktywnego życia w każdej społeczności lokalnej.  



 
  
Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajął Damian Cieślak (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Opocznie), który zdobył 55 pkt, II miejsce zdobył – Maciej Szczepański (również ZSP nr 1 w Opocznie), 
III – Piotr Abramczyk (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy). W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli 
reprezentanci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie (143 pkt) przed Zespołem Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Drzewicy (137 pkt) oraz Prywatnym Liceum w Opocznie (112 pkt). W klasyfikacji 
indywidualnej wśród uczniów szkół gimnazjalnych zwyciężył Kamil Pacan (Gimnazjum w Zespole Szkół 
Prywatnych w Opocznie) przed Dorotą Pałaszewską (Gimnazjum w Wygnanowie), III miejsce zajęła Izabela 
Malej (również Gimnazjum w Wygnanowie). Klasyfikację drużynową wygrali uczniowie z Gimnazjum w 
Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie (105 pkt), II miejsce – Gimnazjum w Wygnanowie (100 pkt), III miejsce 
– Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu (91 pkt).  
  

 
Najlepsi uczestnicy konkursu zostali uhonorowani dyplomami, certyfikatami wiedzy o samorządzie 
terytorialnym oraz otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Ponadto najlepsza szkoła gimnazjalna otrzymała puchar 
Przewodniczącego Rady Powiatu, a szkoła ponadgimnazjalna – puchar Starosty Powiatu Opoczyńskiego, które 
wręczyły Pani Grażyna Wielgus – sekretarz powiatu oraz Pani Anna Słoniewska – skarbnik powiatu w 
towarzystwie przedstawicieli samorządu Gminy Żarnów – Krzysztofa Nawrockiego – wójta gminy, Bogdana 
Kubiszewskiego – sekretarza gminy, a jednocześnie radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego oraz Krzysztofa 
Gawrysia – przewodniczącego Rady Gminy Żarnów.  
  



 
Po zakończonym konkursie odbyło się Młodzieżowe Forum Samorządności, którego tematem przewodnim były 
perspektywy rozwoju ludzi młodych na terenie powiatu opoczyńskiego. Licznie zgromadzona młodzież, w 
bardzo ciekawej debacie, pytała m.in. o sposoby walki z bezrobociem, zasady wypłaty pieniędzy z programów 
stypendialnych, realizowane plany inwestycyjne, stan finansów powiatu oraz perspektywy rozwoju ziemi 
opoczyńskiej. Przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego udzielali wyczerpujących odpowiedzi na 
stawiane przez młodzież pytania. W forum samorządowym udział wzięli również: ksiądz kanonik Jan Dereń, 
ksiądz kanonik Jan Kruk, Bogusława Wiaderna – dyrektor Gimnazjum w Żarnowie oraz Maria Grzybowska – 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarnowie. Uroczystego podsumowania, już VIII edycji konkursu 
samorządowego, który jest organizowany na gościnnej ziemi żarnowskiej dokonał Krzysztof Nawrocki – wójt 
gminy. Bożena Kołtunowska – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie, w imieniu organizatora, 
wręczyła opiekunom uczniów biorących udział w konkursie okolicznościowe podziękowania, jako wyraz 
uznania dla ich pracy, włożonej w odpowiednie przygotowanie do tego konkursu.  
  



 
Impreza spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród młodzieży i władz samorządowych. Zespół Szkół 
Zawodowych w Żarnowie, jako organizator przygotowuje się już do IX edycji tego konkursu. Z każdym rokiem 
rywalizacja szkół, które biorą udział w tym przedsięwzięciu stoi na wyższym poziomie, co świadczy o rosnącym 
prestiżu tego konkursu. Jego uczestnicy podkreślają wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny tej imprezy.  
  

foto relacja tutaj 
  

  

  

20 kwietnia 2013r. 
1% podatku dla naszej szkoły 

  
 
W Zespole Szkół Zawodowych działa od 2010 roku Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa 
Ponadgimnazjalnego w Żarnowie, którego celem jest finansowe wspieranie młodzieży szkolnej. Dzięki 
Stowarzyszeniu uczniowie otrzymują dofinansowanie do biletów autobusowych, wycieczek szkolnych i na 
zakup podręczników.  
  
Osoby, które mogą wesprzeć naszą szkołę, prosimy o przekazanie 1% podatku. 
  
Dane do wypełnienia 
  
Nr KRS: 0000031762  
  
Cel szczegółowy: 600000060399, Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w 
Żarnowie 
  
  

 

 



  
  

  

19 kwietnia 2013r. 
Dzień przedsiębiorczości 

  
 
  
17 kwietnia br. odbyła się dziesiąta edycja projektu „Dzień przedsiębiorczości”, organizowanego przez Fundację 
Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy Kancelarii Prezydenta RP. Program ma charakter 
ogólnopolski i skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Polega na jednodniowych praktykach w 
wybranych przez młodych ludzi instytucjach, firmach czy przedsiębiorstwach.  
"Dzień przedsiębiorczości" jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w 
planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej 
  

 
  
Młodzież Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie już po raz ósmy wzięła udział  



w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.  
17 kwietnia uczniowie mieli możliwość odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym przez siebie 
przedsiębiorstwie. Nasi uczniowie z Technikum Obsługi Turystycznej w tym roku udali się do hotelu 
Staromiejski w Piotrkowie Trybunalskim oraz do Banku Spółdzielczego  
w Paradyżu. Młodzież miała możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, 
pozyskiwała informacje o wymaganych umiejętnościach i predyspozycjach niezbędnych do pracy na określonym 
stanowisku. Dzień Przedsiębiorczości ma im pomóc w racjonalnym wyborze ścieżki zawodowej i edukacyjnej w 
dorosłym życiu. 
  

Szkolny Koordynator Dnia Przedsiębiorczości  
Monika Brzozowicz 

  
  

 
  

  

16 kwietnia 2013r. 
DZIEŃ PROFILAKTYKI 

 
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ŻARNOWIE 

  
  

 
  
W dniu 16.04.2013 r. obchodzono w naszej szkole po raz kolejny Dzień Promocji Zdrowia, tym razem pod 
hasłem „ Zdrowo i antypapierosowo”. W uroczystości przygotowanej przez panią Tatianę Kosylak i Annę 
Krawczyk wzięły udział wszystkie klasy wraz z opiekunami i Dyrekcją szkoły.  
  

 
 
Na początku prowadzący uczniowie klasy III TOT: Dariusz Głodowski i Dariusz Słowiński przedstawili krótką 
charakterystykę dotyczącą problematyki palenia papierosów.  
Druga część to rozgrywki międzyklasowe. Przedstawiciele poszczególnych klas rywalizowali w konkurencjach 
mających na celu podkreślenie zdrowego trybu życia: rozwiązywali krzyżówkę profilaktyczną, dmuchali balony, 
rzucali rzutkami do celu i realizowali zadanie matematyczne dotyczące wydawania określonej kwoty z tytułu 
palenia papierosów w ciągu jednego roku. Miejsce I zajęła kl. III TOT, drugie miejsce kl. II ZSZ, trzecie miejsce 
kl. I TOT i czwarte miejsce kl. III ZSZ. 



Dodatkową konkurencję stanowiły utwory muzyczne przygotowane przez pana Mariusza Maciasa, jako konkurs: 
„Jaka to melodia?”. 
W części końcowej zaprezentowano plakat przygotowany przez młodzież kl. I TOT, wręczono nagrody 
zwycięzcom oraz rozdano ulotki propagandowe dotyczące zdrowego odżywiania się. 
  
zobacz całą galerię tutaj 

 
  

  

  

16 kwietnia 2013. 
  

"Kultura bezpieczeństwa". 

12 kwietnia 2013r odbył się w Zespole Szkół im. Jana Brzechwy w Opocznie drugi konkurs wiedzy z BHP pod 
patronatem Okręgowej Inspekcji Pracy w Łodzi w ramach programu "Kultura bezpieczeństwa". 

 

Do rywalizacji w konkursie stanęli uczniowie z następujących szkół: 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim 
Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie 
Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy 
Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym 
Zespół Szkół im. Jana Brzechwy w Opocznie 
  

Komisję konkursową tworzyli nadinspektor OIP w Łodzi Dariusz Borowiecki, oraz nauczyciele szkół biorących 
udział: Monika Król; Krzysztof Barański; Dariusz Jurek; Mariusz Macias; Beata Suma; Izabella Rogulska; 
Daniel Chojnacki; Halina Braun; Stanisław Balcerak. 



Komisja po sprawdzeniu testów wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach, indywidualnej i drużynowej.  

W obu konkurencjach nasza szkoła odniosła sukces. Indywidualnie I miejsce zajęła Kinga Ciach uczennica 
klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Drużynowo również zajęliśmy I miejsce. Drużynę tworzyli Kinga 
Ciach i Krzysztof Ciach.  

Do konkursu uczniów przygotował pan Janusz Aleksandrowicz. 

galeria tutaj 

  

  

16 kwietnia 2013. 
  

Dni otwarte dla uczniów i rodziców  

W ramach Dni Otwartych w piątek 12 kwietnia gościliśmy w naszej szkole młodzież z gimnazjów z Żarnowa, 
Klewa i Paradyża. Gimnazjaliści zwiedzali naszą szkołę, poznawali zaplecze dydaktyczne i uczestniczyli w 
zajęciach przygotowanych przez grono pedagogiczne. 
  

 

Młodzież uczestniczyła również w lekcjach pokazowych w zawodach: technik organizacji reklamy, technik 
ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej oraz mechanik pojazdów 
samochodowych, fryzjer i cukiernik. 



 

Dnia 14 kwietnia w niedzielę zorganizowano Dni Otwarte dla rodziców gimnazjalistów i osób zainteresowanych 
kształceniem w naszej szkole. Osoby, które przybyły tego dnia do budynku szkoły miały możliwość poznania 
bazy lokalowej i szczegółów oferty edukacyjnej. 
  

 

 
Na zakończenie gimnazjaliści i rodzice mieli możliwość degustacji wyrobów cukierniczych przygotowanych 
przez uczniów naszej szkoły 



 
  

foto relacja tutaj 

  

  

16 kwietnia 2013r. 
1% podatku VAT dla naszej szkoły 

  
 
W Zespole Szkół Zawodowych działa od 2010 roku Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa 
Ponadgimnazjalnego w Żarnowie, którego celem jest finansowe wspieranie młodzieży szkolnej. Dzięki 
Stowarzyszeniu uczniowie otrzymują dofinansowanie do biletów autobusowych, wycieczek szkolnych i na 
zakup podręczników.  
  
Osoby, które mogą wesprzeć naszą szkołę, prosimy o przekazanie 1% podatku VAT. 
  
Dane do wypełnienia 
  
Nr KRS: 0000031762  
  
Cel szczegółowy: 600000060399, Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w 
Żarnowie 
  
  

 



 
  

  

  

04 kwietnia 2013. 
  

 

Nabór elektroniczny już trwa 

 

instrukcja dla gimnazjalisty tutaj 

  

  

  

  

25 marca 2013. 
Nasi uczniowie na podium !!! 

I miejsce uczniów naszej szkoły w I Powiatowym Turnieju Motoryzacyjnym „Pierwszy dzień wiosny za 
kierownicą”. 

21 marca 2013r w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym odbył się I Powiatowy Turniej 
Motoryzacyjny „Pierwszy dzień wiosny za kierownicą ”. Impreza została objęta honorowym patronatem 



Starosty Powiatu Opoczyńskiego. 

 

Zadaniem uczestników był przejazd szkolnym samochodem nauki jazdy wyposażonym w zestaw do testu 
Stewarta toru manewrowego ze slalomem, rondem angielskim, podjazdami, itp. O kolejności decydował czas 
przejazdu powiększony o dodatkowe kary – 5 sekund w przypadku błędu technicznego. W klasyfikacji 
drużynowej o zwycięstwie decydowała suma czasów trzech zawodników. 

 

Uczniowie naszej szkoły w składzie: Krzysztof Ciach, Grzegorz Leśniak, Kamil Świąder z klasy III Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej byli najlepsi i z dziesięciu trzyosobowych drużyn reprezentujących 5 szkół 
ponadgimnazjalych powiatu opoczyńskiego zajęli I miejsce.  



 

Do zawodów międzyszkolnych uczniów przygotował Pan Janusz Aleksandrowicz.  

zobacz pełną galerię tutaj 

Bardzo się cieszymy i gratulujemy sukcesu. 

  
  

21 marca 2013r. 
DNI OTWARTE SZKOŁY 

DLA RODZICÓW 

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie serdecznie 
zapraszają uczniów, rodziców i wszystkich zainteresowanych kształceniem w 
szkołach ponadgimnazjalnych na: 

 Dni Otwarte Szkoły,  
które odbędą się  

14 kwietnia 2013 roku (niedziela) w godzinach  
od 1000 do 1400  w budynku szkoły  

przy ulicy 17-go Stycznia 15. 

Odwiedzając szkołę będzie można: 

   zapoznać się z proponowaną ofertą edukacyjną na następny rok 
szkolny, 

 zapoznać się z bazą dydaktyczną i edukacyjną szkoły – sprzęt 
multimedialny, pomoce dydaktyczne, galeria prac plastycznych i  
fotografii, 

 poznać nauczycieli,  
  zapoznać się z osiągnięciami uczniów, 
 uzyskać informacje dotyczące zasad rekrutacji na rok szkolny 



2013/2014, 
 zapoznać się z możliwością uzyskania pomocy finansowej przez 

uczniów w trakcie nauki w szkole. 

  
  
  
  

>  

  

21 marca 2013r. 
DNI OTWARTE SZKOŁY 
DLA GIMNAZJALISTÓW 

 Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie 
serdecznie zapraszają uczniów klas III gimnazjum wraz z nauczycielami na  

„Dzień Otwarty Szkoły”  

w dniu 12 kwietnia 2013r. od godz.8 00 . 

  

W programie m.in. 

 zapoznanie z ofertą edukacyjną  
 zwiedzanie szkoły 
 zajęcia warsztatowe z poszczególnych zawodów 
 konkursy 
 poczęstunek. 

  

  

 

 

 

 

 



8 marca 2013r. 

Dzień Kobiet 

 
 

Z okazji Dnia Kobiet życzymy naszym Paniom 
 jak najmniej trosk w życiu, przychylności losu, radości z najmniejszych przyjemności 

oraz spełnienia wszystkich marzeń zarówno tych malutkich jak i troszkę większych. 
  
  

  

  

24 lutego 2013. 
Uwaga zmiana planu. 

Z dniem 24 lutego będzie obowiązywał nowy plan lekcji, który jest już dostępny w zakładce "Plan lekcji" lub 
tutaj. 

  

  

29 stycznia 2013. 
  

Mistrzostwa Powiatu Opoczyńskiego  
  
V Halowe Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Opoczyńskiego   
w Lekkiej Atletyce uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych, które odbyły się w poniedziałek (28 
stycznia) w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale. Nasza uczennica Paulina Druszcz 
odniosła sukces i zdobyła srebrny medal w skoku w dal z wynikiem 4,17m. 
  
Medal wręczyła Paulinie Wanda Panfil – Gonzales, mistrzyni świata w 1991 roku w 
maratonie w Tokio. 
W innych konkurencjach szkołę godnie reprezentowali również nasi chłopcy: Michał Palus - 
pchnięcie kulą, Mateusz Snochowski i Dawid Dubiel – bieg na 300 m, Piotr Ogłoziński – bieg 



na 60 m. 
  
Gratulujemy. 
  

 
źródło  

  

  

17 stycznia 2013. 
  

„ Sukces naszych dziewcząt w LICEALIADZIE” 
  
W dniu 15 stycznia 2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
w Tenisie Stołowym – „LICEALIADA”. Do rywalizacji przystąpiło 5 drużyn dziewcząt i 7 drużyn chłopców.  
  

 
 
Zespół Szkół Zawodowych reprezentowała drużyna dziewcząt w składzie: Barbara Łakomska i Paulina Laska 
oraz drużyna chłopców w składzie: Maciej Mamrot, Marcin Gajewski  
i rezerwowy Michał Gorzela. 
 
Nasza ekipa dziewcząt zajęła III miejsce i została uhonorowana pucharem i dyplomem. Chłopcy zajęli ex aequo 
VI-VII miejsce. 

 
Gratulujemy!!! 

A. B. 
  

 

  



16 stycznia 2013. 
  

Ogłoszenie 
  

Sesja egzaminacyjna w roku szkolnym 2012/2013 r. 
 

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Żarnowie 
tutaj 
  

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
tutaj 
  
  
  
  

19 grudnia 2012. 
  

 
  
  

  

 

 

 

 



11 grudnia 2012. 
9 Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych – Opoczno 2012 

  

 
  
  

W dniu 5 grudnia 2012 roku w MDK w Opocznie odbyła się dziewiąta edycja Przeglądu Dorobku 
Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Opoczyńskiego, którego organizatorem było Starostwo 
Powiatowe w Opocznie.  
  
Temat przewodni „Tajemnice codzienności” zachęcał do spojrzenia na odchodzące w zapomnienie 
przemijające tradycje i przedmioty. Podkreślał, że warto przypomnieć i ocalić od zapomnienia ciekawe elementy 
zwykłego domowego życia, spotkań, języka , muzyki, obyczajów, obrzędów, pracy, świąt, zabaw i zabawek, 
kulturę stołu, wytwarzania i rękodzieła. W spotkaniu wziął udział Starosta Opoczyński Jan Wieruszewski, 
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Ksyta, Dyrektor Wydziału Oświaty i Funduszy Unijnych Małgorzata 
Grzesińska, Radna Rady Powiatu Marianna Śmiechowska, Dyrektor MDK w Opocznie Monika Matusiewicz, 
dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w przeglądzie oraz młodzież szkolna.  
  

 
  
Uczniowie naszej szkoły przedstawili program pt. „ Blokowisko” , który ukazywał relacje pomiędzy subkulturą 
dresiarzy a starszymi mieszkańcami osiedla. Montaż słowno – muzyczny wzbogacony został o interesującą 
prezentację multimedialną, ciekawą dekorację i porywającą muzykę. 
 
Młodzież naszej szkoły zaprezentowała swoje umiejętności aktorskie i muzyczne, co zostało docenione przez 
publiczność i jury. 
  
  



 
  
Wyróżnieni i nagrodzeni uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie:  
  
Nagrodzeni za talent aktorski:  
Paulina Druszcz, Piotr Ogłoziński, Dariusz Głodowski. 
  
Nagrodzeni za talent wokalny:  
Ewa Kowalska, Mateusz Łopyta,  
  
Nagrodzeni za talent kabaretowy: 
Ewa Gwadera, Dariusz Słowiński 
  
Nagrodzeni za talent muzyczny:  
Dariusz Malaga 
  
Dla wyróżnionej młodzieży organizator ufundował nagrodę w postaci pamiątkowego 
dyplomu i wyjazdu do Teatru Powszechnego w Łodzi na spektakl Francisa Webera 
 pt. „Kolacja dla głupca” Wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie przedstawienia 
otrzymały nagrody w postaci pamięci USB  
  
  

 



  
Pełna fotorelacja tutaj: 
foto1 
foto2 
foto3 
  
  
Zobacz materiał wideo z uroczystości. 
  

  
  

  

7 grudnia 2012. 
  

Mikołajki 
  

6 grudnia naszą szkołę odwiedził św. Mikołaj. Jak co roku gość z Laponii odwiedzał wszystkich uczniów, 
dyrekcję, nauczycieli oraz pracowników szkoły. 
  

 
  
Tym, którzy na to zasłużyli Święty rozdawał łakocie. Po rozdaniu słodkości, Mikołaj w pośpiechu wsiadł na 
sanie zaprzęgnięte w renifery i odleciał. Wśród uczniów panowało zdziwienie, że nikt w tym roku nie dostał 
rózgi. Ale grzeczna ta młodzież! 

 



 
  

Kończąc tym akcentem serdecznie zapraszamy św. Mikołaja do naszej szkoły za rok! 

 
Monika Brzozowicz 

  

  

01 grudnia 2012. 
  

I Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski w ZSP nr 2 w Końskich rozstrzygnięty 
  
  

29 listopada 2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich odbył się I Międzyszkolny Konkurs 
Fryzjerski o Puchar Dyrektora ZSP nr 2. Hasłem przewodnim turnieju był „ Mój wymarzony bal”. Do konkursu 
stanęły uczennice fryzjerstwa z czterech szkół ponadgimnazjalnych. Placówki były również 
współorganizatorami konkursu, m. in. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie, Zespół Szkół 
Zawodowych w Żarnowie, Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie oraz gospodarz zawodów Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich. 



Honorowy Patronat nad konkursem objął Starosta Konecki – p. Bogdan Soboń 
Patronat medialny: Echo Dnia oraz TV Końskie 
Za cele konkursu organizatorzy wybrali: wyłonienie młodych, obiecujących fryzjerów, zachęcanie uczniów do 
doskonalenia umiejętności zawodowych, zachęcanie uczniów do systematycznej nauki i pogłębiania wiedzy, 
zaszczepienie w młodzieży zasad zdrowej rywalizacji oraz promowanie idei konkursu, jako środka 
umożliwiającego uzewnętrznienie własnego potencjału.  
Do jury zaproszeni zostali: przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Końskich – p. Izabela Skrzynecka, 
przedstawiciel branży fryzjerskiej – p. Krystyna Czarnecka z Końskich, przedstawiciel 13-5 Ochotniczego Hufca 
Pracy w Końskich – p. Elżbieta Szewczuk oraz przedstawiciel Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w 
Końskich – p. Janusz Martynowski. 

 
 
Z każdej ze szkół wg zasad regulaminu w konkursie mogło wystąpić po czterech zawodników. Fryzury 
wieczorowe wykonane zostały przez zawodniczki zarówno na modelkach, jak i główkach modelowych. 
Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie reprezentowały: Dorota Wilk, Sylwia Wnuk, Paulina Ciach i Aneta 
Majewska. Z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie do konkursu zgłosiły się: Ilona Chmal, 
Monika Wójcik, Ewelina Wilk i Sylwia Tomaszewska. Z Zespołu Szkół Prywatnych przyjechały: Natalia 
Leśniewska, Ilona Grudzień, Katarzyna Lis, Iwona Kalinowska. Gospodarzy z Końskich reprezentowały: 
Angelika Śliwińska, Klaudia Skóra, Karolina Arcab oraz Małgorzata Sochacka. 
Uczennice w ciągu 60 minut czesały swoją wersję fryzury wieczorowej, a jurorzy oceniali prace pod względem: 
kreatywności, estetyki wykonania, harmonii stylistycznej fryzury oraz nowoczesności zastosowanych rozwiązań. 
Punktowane było również wrażenie ogólne. 



Po części warsztatowej konkursu na sali gimnastycznej w ZSP nr 2 odbyła się gala finałowa. 
Po przywitaniu gości przez dyrektora ZSP nr 2 pana Jana Rybińskiego, głos zabrała organizatorka i 
pomysłodawczyni konkursu pani Aleksandra Śmietana. Przedstawiła fundatorów i sponsorów nagród dla 
najlepszych w konkursie. Nagrodami były puchary za zajęcie I, II oraz III miejsca oraz akcesoria i sprzęt 
fryzjerski. Wręczono również Wyróżnienie oraz Nagrodę Publiczności. 
Fundatorami nagród w konkursie byli: Starostwo Powiatowe w Końskich, Cech Rzemieślników i 
Przedsiębiorców w Końskich, 13-4 Ochotniczy Hufiec Pracy w Końskich, wszystkie szkoły, z których 
uczniowie startowali w konkursie oraz Hurtownia Fryzjerska Kanel z Jędrzejowa i Hurtownia Fryzjerska 
Kaskada z Piotrkowa Trybunalskiego. Słodki poczęstunek dla gości przekazali koneccy cukiernicy pan Edward 
Waligórski i pan Marcin Deperas. 
Podsumowania konkursu w ZSP nr 2 dokonała przewodnicząca jury, pani Skrzynecka. Powiedziała, że ocena 
była trudna, gdyż uczennice zaprezentowały wysoki poziom umiejętności zawodowych. 

 
 
Następnie Dyrektor ZSP nr 2 dla wszystkich uczestniczek, ich nauczycieli praktycznej części zawodu oraz 
modelek wręczył pamiątkowe dyplomy . 
Prowadząca galę Aleksandra Śmietana powiedziała, że wszyscy zebrani będą brać udział w głosowaniu na 
najlepszą fryzurę wg Publiczności. Wszyscy otrzymali kupony, na których zapisywali nr modelki, który był 
także numerem zawodniczki. Modelki prezentowały się kolejno przed publicznością. Po zebraniu głosów, 
powołana komisja, składająca się z przedstawicieli każdej ze szkół policzyła głosy. 
Wśród publiczności oprócz zaproszonych gości, na sali były także wszystkie klasy o profilu fryzjerskim z ZSP 
nr 2 w Końskich. 
W trakcie liczenia głosów swoje umiejętności wokalne prezentowały uczennice klas fryzjerskich z ZSP nr 2. 
Śpiewały piosenki, nawiązujące do motywu włosów. 
Wszyscy zebrani na sali wzięli również udział w losowaniu nagród dla głosujących. Pięć wylosowanych osób 
otrzymało kosmetyki do pielęgnacji włosów. 
Następnie Dyrektor Rybiński wręczył podziękowania za pomoc w organizacji konkursu i ufundowanie nagród 
rzeczowych. 
Po podliczeniu głosów publiczności, nastąpiło uroczyste wręczenie pucharów i nagród. 



 
 
I miejsce i Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich otrzymała Natalia 
Leśniewska z Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie, modelką była siostra Daria, a nauczycielkami zawodu są 
panie: Anna Januszewska, Anna Piwowarczyk oraz Ewelina Celej. 
II miejsce zajęła Paulina Ciach z Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie, fryzurę wykonała na główce 
modelowej, anauczycielem praktycznej nauki zawodu jest pani Zofia Otwinowska  
III miejsce zajęła przedstawicielka gospodarzy Klaudia Skóra, modelką była siostra Marzena, a instruktorem jest 
pani Maja Kieszek. Klaudia otrzymała również najwięcej głosów publiczności. 
Wyróżnienie w konkursie otrzymała uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie, Ilona 
Chmal, jej modelką była Martyna Karkocha, a nauczycielem zawodu jest pani Beata Krzaczyńska. 
Po wręczeniu nagród swój czas mieli fotoreporterzy. Po czym Dyrektor ZSP nr 2 podziękował wszystkim i 
wyraził nadzieję na drugą edycję konkursu. 
  

  

  

30 listopada 2012. 
  

Adeptki rzemiosła fryzjerskiego z ZSZ w Żarnowie na targach VENUS w w Kielcach 
  
  

30 listopada adeptki rzemiosła fryzjerskiego z Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie pojechały do Kielc na 
VIII Targi Medycyny Estetycznej, Artykułów Fryzjerskich i Kosmetycznych „Venus” oraz Mody Ślubnej . W 
tym wydaniu targów ,po raz pierwszy pojawiła się też Strefa Handmade, dziewczęta mogły zobaczyć wystawy 
prezentów artystycznych, rękodzieła oraz unikatowej biżuterii. 



 
 
Ideą targów było przedstawienie najnowszych trendów i sposobów pielęgnacji zarówno kobiecej, jak i męskiej 
urody. Na stoiskach firm z całej Polski przeważały oferty zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów 
odnowy biologicznej. Nie brakowało pokazów najnowocześniejszych urządzeń kosmetycznych. Uczennice z 
ZSZ miały okazję do zapoznania się z tajnikami zabiegów upiększających na twarz i ciało oraz wzięcia udziału 
w licznych pokazach najnowszych trendów fryzjerskich i makijażu. Mogły także zasięgnąć porad specjalistów z 
zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej w punktach konsultacyjnych. Skorzystały też z usług ozdabiania i 
dekorowania paznokci. Atrakcją targów była również oferta związana z tematyką ślubną. Dziewczęta zobaczyły 
prezentowane dekoracje sal weselnych, ofertę cukierniczą, a także piękne i limuzyny. 
Wyjazd na targi dla uczennic z klas III w zawodzie fryzjer zorganizowała nauczycielka fryzjerstwa z ZSZ w 
Żarnowie Zofia Otwinowska . 
  

  

  

11 listopada 2012. 
Narodowe Święto Niepodległości 

  

 
  

9 listopada 2012r (piątek) uczniowie naszej szkoły wraz z panem Pawłem Mamrotem i panią Tatianą Kosylak 
przygotowali uroczysty apel z okazji 94 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 



  

 

  

18 października 2012. 
  

Święto Edukacji Narodowej 

  
  

15 października 2012r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.  
Uczniowie w sposób humorystyczny przedstawili część artystyczną Pt. „REFORMY 
OŚWIATOWE”. Przedstawienie było bardzo wymowne i podobało się wszystkim 
zgromadzonym czemu dali wyraz nagradzając je gromkimi brawami. 



 
 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrodę Dyrektora szkoły otrzymali następujący 
nauczyciele: Sylwia Biegała, Irena Piekutowska, Zbigniew Romańczuk.  

Na zakończenie akademii uczniowie złożyli życzenia wszystkim nauczycielom i złożyli 
kwiaty na ręce Pani Dyrektor Bożeny Kołtunowskiej. 

  
galeria tutaj 

  

  

14 października 2012. 
  

 
  

Z okazji dnia nauczyciela składamy serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego 
celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania. 

  
Uczniowie 

Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie 
  

  



28 września 2012. 
W dniu 28 września 2012 roku w naszej szkole odbyło się ślubowanie klasy I Technikum 
połączone z Dniem Chłopaka.  

 

W pierwszej części uroczystości młodzież z klasy I Technikum Obsługi Turystycznej 
ślubowała sumiennie wypełniać obowiązki szkolne oraz godnie reprezentować szkołę. 

Po ślubowaniu odbyła się uroczystość poświęcona męskiej części naszej społeczności 
szkolnej przygotowana przez panią Irenę Piekutowską i panią Monikę Brzozowicz. 

W wyniku klasowych eliminacji  wyłoniono reprezentantów poszczególnych klas, a 
mianowicie: Grzegorza Leśniaka, Piotra Ogłozińskiego, Patryka Brzeskiego, 
Mateusza Łopytę, Dominika Smardzewskiego oraz przedstawiciela Grona 
Pedagogicznego pana Mariusza Maciasa. 

Panowie podczas różnych konkurencji walcząc o zaszczytne tytuły wykazali się 
pomysłowością w wiązaniu krawata, poprawną polszczyzną  oraz licznymi ukrytymi 
talentami: wokalnym, plastycznym i  fryzjerskim. 

 Zmagania panów oceniało jury w składzie: pani Tatiana Kosylak, pani Magdalena Polak, 
przedstawicielka uczennic - Emilia Cuper. 

 Po zaciętej rywalizacji największą ilość punktów uzyskał: Grzegorz Leśniak 
 i tytuł Mister Afro 

Pozostałym Panom nadano również tytuły i odznaczono szarfami: 

Mister Uśmiechu – Piotr Ogłoziński 

Mister Podrywu – Patryk Brzeski 

Mister Disco – Mateusz Łopyta 



Mister Wi -Fi – Dominik Smardzewski 

Mister Melodyjka – Pan Mariusz Macias 

Uroczystość zakończyła Pani Dyrektor Bożena Kołtunowska składając życzenia  
mężczyznom uczącym się i pracującym w naszej szkole oraz zaprosiła wszystkich na 
wspólne ognisko na podwórko szkolne. 

Każdy uczeń i nauczyciel mógł sobie upiec kiełbaskę (nawet dwie) i miło spędzić czas na 
rozmowach lub grze w siatkę.  

galeria tutaj 

Monika Brzozowicz 

  

  

22 września 2012. 
"Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki w Łodzi”  

W dniu 22 września 2012 r. uczniowie klasy III Technikum Obsługi Turystycznej wzięli udział w obchodach 
Światowego Dnia Turystyki w Łodzi.  
  

 
  
Każdy otrzymał paszport turystyczny i za darmo miał możliwość zwiedzania Łodzi, m. in. 
Pałacu Izraela Poznańskiego, Muzeum Archeologicznego, Ul. Piotrkowskiej wraz z 
przewodnikiem, łódzkich parków a także Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. 
  
galeria tutaj 

  

  



19 września 2012. 
"Udział uczniów ZSZ w Żarnowie w nagraniu nowego programu „Kilerskie Karaoke”  

W ramach współpracy z Agencją Bojar, która organizuje publiczność na nagrania programów telewizyjnych 19 
września 2012 roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w  Żarnowie uczestniczyli w nagraniu nowego 
programu muzyczno-rozrywkowego – „Kilerskie Karaoke”, które ukaże się już w najbliższą niedzielę 7 
października na antenie ESKA TV. 

 

            Program nakręcany był w dużym studio Transcolor, w którym realizuje się również inne teleturnieje, 
m.in. „Kocham Cię Polsko”. Młodzież miała możliwość obserwacji realizacji programu telewizyjnego, 
poznania, w jaki sposób odbywa się „Kręcenie” programu, oraz porównanie gotowego już montażu, który ukaże 
się na antenie. 

            Najciekawsze jednak okazały się wrażenia oraz emocje, ponieważ  w nagraniu dwóch odcinków 
turnieju muzycznego „Kilerskie Karaoke” uczestniczyły same gwiazdy polskiej estrady młodego 
pokolenia: Rafał Brzozowski, Michał Mijal, Marina Łuczenko, Patrycja Kazadi, Łukasz Płoszajski, 
Natalia Schroeder oraz Sylwia Grzeszczak.  

            Podczas przerw czy powtórek uczniowie mieli możliwość porozmawiać z gwiazdami, zrobienia sobie 
pamiątkowych zdjęć z uczestnikami muzycznego show, udzielili również wywiadu do czołówki ESKI. 

            Podczas nakręcania programu młodzież świetnie się bawiła, ale również dość ciężko pracowała, jako 
publiczność. Miała za zadanie dopingować drużyny, bić brawo, krzyczeć i reagować  żywo, na to co działo się 
na scenie, co nie było bardzo uciążliwe, ponieważ wykorzystywano tam ciekawe rekwizyty i reakcja była 
naturalna. 

Program bardzo podobał się młodzieży, zapewne będą go śledzić w telewizji, do dziś wspominają wywiady i 
rozmowy z celebrytami.  

Planujemy w przyszłości wziąć udział w innych nagraniach telewizyjnych. 

Tatiana Kosylak 

  

  



11 września 2012. 
"Plan zajęć - szkoła zaoczna”  

Terminy zjazdów dla  
ZLOdD (Semestry pierwszy, trzeci i piąty)  

SPdD (Semestry pierwszy i trzeci)  
w roku szkolnym 2012/2013 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

1. 8,9 września 2012  
2. 22,23 września 2012 
3. 6,7 października 2012 
4. 27,28 października 2012  
5. 17,18 listopada 2012 
6. 1,2 grudnia 2012 
7. 15,16 grudnia 2012 
8. 19,20 stycznia 2013 
9. 2,3 lutego 2013 
 Szkoła Policealna dla Dorosłych 

1. 15,16 września 2012 
2. 29,30 września 2012 
3. 20,21 października 2012 
4. 3,4 listopada 2012 
5. 24,25 listopada 2012 
6. 8,9 grudnia 2012 
7. 12,13 stycznia 2013 
8. 26,27 stycznia 2013 
9. 2,3 lutego 2013 
 Aktualny plan zajęć: tutaj 

 

10 września 2012. 
"Plan zajęć - szkoła dzienna”  

Aktualny plan zajęć: pobierz 
  

  

5 września 2012. 
"Szkoły zaoczne”  

Słuchacze Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych rozpoczynają zajęcia dnia 
 8 września 2012 r. godz. 8.00,  

a Szkoły Policealne dla Dorosłych dnia 
15 września 2012 r. godz.8.00. 

  

  


