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Szanowni Państwo.
Priorytetem obecnych władz powiatu staszowskiego, oprócz poprawy stanu dróg powia-

towych oraz rozbudowy szpitala powiatowego, jest modernizacja infrastruktury szkół ponad-
gimnazjalnych, budowa Powiatowego Centrum Sportowego, a także stała troska o poprawę 
doposażenia placówek oświatowych w nowoczesne pracownie i pomoce naukowe, dla sta-
łego podnoszenia poziomu nauczania. 

W 2009 roku, trzecim z kolei roku działalności Rady i Zarządu Powiatu trzeciej kadencji, 
podjęliśmy i zrealizowaliśmy inwestycje o łącznej wartości ponad 27 milionów złotych. 
Jest to najwyższy poziom inwestycji, jaki zanotowano w 10-letniej historii naszego powiatu, 
dzięki działaniom nakierowanym na maksymalne pozyskanie środków zewnętrznych. Wyso-
kość tych środków, pochodzących z różnych źródeł, w 2009 roku, wynosi ponad 18 milio-
nów złotych. Jesteśmy przekonani, że zadania, jakie dzięki temu udało nam się wykonać, 

znacznie przyczynią się do podniesienia standardu życia mieszkańców powiatu. 
Pragnę również w tym miejscu złożyć szczególne wyrazy szacunku i podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, 

które wspierają nasze wysiłki w działaniach na rzecz rozwoju powiatu.  
Poniżej znajdziecie Państwo informacje, o najważniejszych zadaniach zrealizowanych w obszarze oświaty w 2009 r., 

a także na temat wyzwań, które chcemy podjąć w 2010 roku. 
Starosta Staszowski 

Romuald Garczewski

Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie,   

Stacja Diagnostyczna.Internat ZS w Staszowie, stołówka.

Zespół Szkół im. Oddz. Partyzanckiego AK „Jędrusie” 
w Połańcu.

Zespół Szkół Ekonomicznych  im. Jana Pawła II 

w Staszowie.

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana 

Wyszyńskiego w Staszowie.

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica 
w Staszowie.
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Zadania z zakresu rozbudowy 
bazy oświatowej – 2009 

Zadanie pod nazwą: „Przebudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół Ekonomicznych 
im. Jana Pawła II  w Staszowie oraz dostawa wyposażenia do pracowni 
gastronomicznej” ”. 

Koszt wykonania zadania wynosi: 914 708,26 zł

Zadanie pod nazwą: „Remont, przebudową i rozbudową budynku zajęć 
praktycznych Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, pod kątem 
przystosowania pomieszczeń do realizacji zawodu technik budownictwa” 

Koszt wykonania zadania wynosi: 1 240 815,48 zł

Hala sportowa  Hala Sportowa posiada 310 miejsc siedzących na 
widowni. 

 Dodatkowo zaprojektowano część widowni dla osób 
stojących (nad widownią oraz wzdłuż korytarza 
łączącego salę z pływalnią).

 Oba obiekty stanowią jedną całość ale posiadają 
osobne wejścia. Wejścia zostały zaprojektowane tak, 
że oddzielnie obsługują oba obiekty. Wszystkie 
poziomy użytkowe obiektu łączy winda pozwalająca 
na swobodne poruszanie się osób 
niepełnosprawnych po całym obiekcie. 

 Dojazd do obiektu projektuje się od ulicy Koszarowej 
oraz od ulicy Oględowskiej.

Pełnowymiarowa hala 
sportowa z boiskiem o 
wymiarach 40 x 20 m. 
Hala tej wielkości daje 
możliwość prowadzenia 
niezależnie trzech grup 
ćwiczących. 

Hala daje możliwość 
rozgrywania zawodów piłki 
ręcznej, siatkówki lub 
koszykówki. Istnieje oczywiście 
możliwość rozgrywania 
zawodów w halową piłkę 
nożną.
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Budowa dachu nad budynkiem Centrum Kształcenia Praktycznego
w Staszowie w trakcie realizacji, stan w dniu 8.03.2010.

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie, trwa realizacja inwestycji pn. 
„Przebudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II 
w Staszowie oraz dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej”. Koszt 
wykonania zadania, wynosi 914 708,26 zł, inwestycja jest w trakcie końcowej 
realizacji. Prace wykonuje firma „Creative Future Grzegorz Barczyk” z Daleszyc. 

POWIATOWE INWESTYCJE EDUKACYJNE

Przebudowa budynku zajęć praktycznych Zespołu Szkół w Staszowie
w trakcie realizacji, stan w dniu 8.03.2010. Tekst i foto: Jan Mazanka

1.

Zasady elektronicznej rekruta-
cji uczniów do szkół ponadgim-
nazjalnych, prowadzonych przez 
powiat staszowski w roku szkol-
nym 2010/2011, dotyczą naboru 
do następujących szkół ponad-
gimnazjalnych dla młodzieży na 
podbudowie programowej gim-
nazjum:

1) liceum ogólnokształcące,
2) technikum,
3) zasadnicza szkoła zawodowa.

Poniższe zasady nie dotyczą 
naboru do szkół ponadgimna-
zjalnych na podbudowie zasadni-
czych szkół zawodowych oraz do 
szkół policealnych. 

Nabór do tych szkół prowa-
dzony będzie w oparciu o ogól-
ne zasady określone w Zarządze-
niu nr 1/2010 Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty w Kielcach z 
dnia 15 stycznia 2010 roku w 
sprawie terminów rekrutacji do 
gimnazjów, szkół ponadgimna-
zjalnych, określenia terminów 
składania dokumentów, po-
twierdzania woli podjęcia na-
uki w danej szkole, sposobów 
przeliczania na punkty ocen z 
języka polskiego i trzech wybra-
nych zajęć edukacyjnych, wyni-
ków egzaminu gimnazjalnego, 
sposobów punktowania innych 
osiągnięć kandydatów na rok 
szkolny 2010/2011 w wojewódz-
twie świętokrzyskim.

2.

Elektroniczny system rekruta-
cyjny ma na celu usprawnienie 
naboru do szkół ponadgimnazjal-
nych prowadzonych przez Powiat 
Staszowski.

3.

System ten obsługiwany jest 
przez przeszkolonych i przygoto-
wanych do tego celu pracowni-
ków poszczególnych szkół.

4.

O zasadach elektronicznego 
naboru do szkół ponadgimnazjal-
nych na rok szkolny 2010/2011 
zostaną poinformowani dyrekto-
rzy wszystkich gimnazjów znaj-
dujących się w powiecie staszow-
skim oraz ościennych (z których 
corocznie absolwenci wybierają 
szkoły w powiecie staszowskim) i 
zobligowani do przekazania tych 
informacji wszystkim uczniom 
klas trzecich gimnazjów.

5.

Wszelkie dane, dotyczące szkół 
ponadgimnazjalnych oraz czyn-
ności koniecznych do wykona-
nia przez kandydatów, dostępne 
będą na specjalnie stworzonej 
stronie internetowej www.swie-
tokrzyskie.edu.com.pl określanej 
jako System Elektronicznego Na-
boru. Pod wskazanym adresem, w 
panelu dla kandydata, gimnazjali-
sta zapoznany jest w szczegółowy 
sposób z przebiegiem rekrutacji i 
terminach, jakie musi zachować.

6.

Do 19 marca 2010 roku szko-
ły ponadgimnazjalne wprowadzą 
do systemu swoją pełną ofertę 
edukacyjną wraz z regulaminem 
rekrutacji. Pełna oferta oznacza, 
że w Systemie znajdą się dane o 
każdej planowanej klasie pierw-
szej wraz z informacją o rozsze-
rzonych przedmiotach, profilach 
lub zawodach, nauczanych języ-
kach obcych oraz o liczbie miejsc 
w danej klasie, przedmiocie punk-
towanym dodatkowo, a także o 
dodatkowych preferencjach sto-
sowanych przez szkołę w przypad-
ku jednakowej liczby punktów, 
uzyskanych przez kandydatów w 
procesie rekrutacji.

7.

Kandydaci będą sami zakłada-
li swoje konto na stronie inter-

netowej w specjalnie utworzo-
nym formularzu zgłoszeniowym, 
w którym podadzą, wymagane 
dane osobowe oraz ustalą, swo-
je indywidualne hasło dostępu do 
Systemu Elektronicznego Naboru. 
Możliwość ta dostępna będzie w 
Systemie od dnia 4 maja 2010 r. 

8.

1. W okresie rekrutacji tj. od 4 
maja do 18 czerwca 2010 r. kan-
dydaci do szkół ponadgimnazjal-
nych prowadzonych przez Powiat 
Staszowski wybierają na stronie 
internetowej Systemu Elektro-
nicznego Naboru szkoły i klasy, 
do których chcą być przyjęci:

1) kandydat może wybrać mak-
symalnie 3 szkoły,

2) kandydat może wybrać do-
wolną liczbę klas w każdej z wy-
branych 3 szkół,

3) kandydat ustala kolejność 
wybranych klas, klasa wybrana 
jako pierwsza jest tą, na której 
kandydatowi najbardziej zależy. 
Ostatnia z zaznaczonych to ta, na 
której kandydatowi najmniej za-
leży. Są to tzw. preferencje kan-
dydata. Szkoła, prowadząca klasę 
wybraną jako pierwszą, jest trak-
towana jako szkoła pierwszego 
wyboru.

2. Po wyborze szkół kandydat 
drukuje z Systemu Elektroniczne-
go Naboru podanie (jeden wzór 
do wszystkich szkół) i dostarcza je 
do szkoły pierwszego wyboru w 
terminie od 4 maja do 18 czerw-
ca 2010 r. do godz. 15.00. Poda-
nie dostarcza się tylko do jednej 
szkoły (szkoły pierwszego wybo-
ru) – jest ono traktowane jako 
podanie do wszystkich szkół, do 
których gimnazjalista kandyduje 
(maksymalnie do 3 szkół):

1) podanie musi być podpisane 
przez rodzica (lub prawnego opie-
kuna),

ZASADY ELEKTRONICZNEGO NABORU DO SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ 

POWIAT STASZOWSKI NA ROK SZKOLNY 2010/2011

Trwają prace związane z „Remontem, przebudową 
i rozbudową budynku zajęć praktycznych Zespołu Szkół 
im. Stanisława Staszica w Staszowie, pod kątem przystoso-
wania pomieszczeń do realizacji zawodu technik budow-
nictwa”, w ramach zadania pod nazwą: „Rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz doposaże-
nie w sprzęt dydaktyczny, szansą na zapewnienie wyso-
kiej jakości usług edukacyjnych w Powiecie Staszowskim”. 
Wartość zadania to: 1 mln 240 tys. zł, wykonawca „Trans-
Energo Połaniec” Sp. z o.o., termin zakończenia inwesty-
cji: 16 sierpnia 2010 roku.

,,Trans-Energo Połaniec” Sp. z o.o., realizuje także 
zadanie pn. ,,Rozbudowa dachu nad segmentem biuro-
wym budynku Centrum Kształcenia Praktycznego”, war-
tość inwestycji: 127 tys. 604 zł.
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2) jeżeli dane w podaniu są 
zgodne z wprowadzonymi przez 
kandydata do Systemu, podanie 
zostaje przyjęte i zaakceptowane 
(w ciągu 5 dni), o czym kandy-
dat zostanie poinformowany przy 
logowaniu się do Systemu. Gdy 
informacja o akceptacji podania 
nie pojawi się po 5 dniach, należy 
zgłosić się do szkoły, do której zo-
stało złożone podanie,

3) do chwili otrzymania infor-
macji o akceptacji podania nie 
wolno zmieniać w Systemie pre-
ferencji, ponieważ podanie zosta-
nie odrzucone – informacja o tym 
fakcie pojawi się dla kandydata 
przy logowaniu się do Systemu. 
W tym przypadku należy ponow-
nie dostarczyć podanie do szkoły 
pierwszego wyboru.

3. Kandydaci, ubiegający się o 
przyjęcie do klasy pierwszej lub 
na semestr pierwszy szkoły po-
nadgimnazjalnej, prowadzącej 
kształcenie zawodowe, powinni 
posiadać zaświadczenie lekarskie 
o braku przeciwwskazań zdrowot-
nych do kształcenia w określonym 
zawodzie, wydane na podstawie 
odrębnych przepisów.

4. Czynności, związane z wpro-
wadzaniem swoich preferencji i 
drukowaniem podania, można 
dokonać z każdego komputera z 
dostępem do Internetu, jeżeli kan-
dydat nie ma takiej możliwości, to 
pomocy udzieli mu jego gimna-
zjum lub szkoła ponadgimnazjal-
na, do której kandyduje.

9.

Od 4 maja do 18 czerwca 
2010 roku do godz. 15:00 kan-
dydaci do szkół ponadgimnazjal-
nych, prowadzonych przez Powiat 
Staszowski, mogą zmienić swoje 
preferencje w Systemie Elektro-
nicznego Naboru. W tym przy-
padku kandydat musi ponownie 
wydrukować i złożyć podanie do 
szkoły pierwszego wyboru, która 
anuluje poprzedni wybór.

10.

Po dniu 18 czerwca 2010 r. 
kandydaci nie mają dostępu do 

Systemu Elektronicznego Nabo-
ru w zakresie dotyczącym zmiany 
preferencji.

11.

Od 6 maja 2010 roku kandy-
daci mogą po zalogowaniu się do 
Systemu sprawdzić, ilu jest chęt-
nych do klas, do których dokonali 
wyboru.

12.

Do 28 czerwca 2010 roku do 
godz. 15:00 kandydaci:

1) wprowadzają do Systemu 
oceny, jakie uzyskali na świa-
dectwie ukończenia gimnazjum, 
liczbę punktów z egzaminu gim-
nazjalnego oraz inne osiągnięcia 
(wpisane na świadectwie),

2) którzy zostali zwolnieni z 
egzaminu gimnazjalnego, mają 
przyznawane punkty za oceny ze 
świadectwa i inne osiągnięcia, 
a uzyskaną w ten sposób liczbę 
punktów mnożą przez 2,

3) doręczają do szkoły, do 
której złożyli podanie (szkoły 
pierwszego wyboru) tyle kopii 
świadectwa oraz tyle kopii za-
świadczenia o wyniku egzaminu 
gimnazjalnego, ile szkół wybrali 
w systemie,

4) szkoła ponadgimnazjalna 
weryfikuje prawidłowość wpro-
wadzonych danych ze świadectwa 
i zaświadczenia o wyniku egzami-
nu gimnazjalnego, a następnie 
zatwierdza je w Systemie.

13.

1 lipca 2010 roku o godz. 
12:00 następuje ogłoszenie list 
przyjętych.

Kandydat zostaje przez system 
przypisany tylko do jednej klasy 
w jednej szkole – do najwyższego 
określonego w preferencjach wy-
boru kandydata, do której kwa-
lifikuje go uzyskana liczba punk-
tów.

Pozostałe niżej, zaznaczone 
w preferencjach wybory, nie są 
przez System rozpatrywane.

14.

Do 5 lipca 2010 r. do godz. 
15:00 kandydaci doręczają orygi-
nał świadectwa i oryginał zaświad-
czenia o wyniku egzaminu gimna-
zjalnego oraz kartę informacyjną 
do szkoły, do której zostali przy-
jęci. Niedoręczenie oryginałów 
oznacza rezygnacje z miejsca i 
brak przypisania do jakiejkolwiek 
szkoły.

15.

W dniu 6 lipca 2010 r. o godz. 
12:00 następuje ogłoszenie list 
przyjętych do szkół na podsta-
wie oryginałów świadectw i ory-
ginałów zaświadczeń o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego. W Sys-
temie dostępna jest informacja o 
wolnych miejscach.

16.

Do 8 lipca 2010 r. do godz. 
15:00 szkoły, dysponujące wolny-
mi miejscami, prowadzą dodat-
kową rekrutację dla kandydatów, 
którzy nie zostali przyjęci do żad-
nej ze szkół i dla tych, którzy zre-
zygnowali z miejsca w wybranej 
szkole, w oparciu o dostarczane 
do tych szkół podanie oraz orygi-
nały świadectwa i zaświadczenia 
o wyniku egzaminu gimnazjalne-
go.Rekrutacja ta prowadzona jest 
poza elektronicznym systemem. 
Decyzję o przyjęciu do szkół, dys-
ponujących wolnymi miejscami,   
podejmuje szkolna komisja rekru-
tacyjna.

17.

9 lipca 2010 r. o godz. 12:00 
następuje ogłoszenie wyników re-
krutacji uzupełniającej.

18.

Do dnia 27 sierpnia 2010 r. 
trwa dodatkowa rekrutacja dla 
uczniów, którzy z przyczyn loso-
wych bądź zdrowotnych nie przy-
stąpili do egzaminu gimnazjalnego 
w dodatkowym terminie 8, 9, i 10 
czerwca 2010 r. lub nie zostali przy-
jęci w terminie uzupełniającym.

Plan rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży 
prowadzonych przez powiat staszowski na rok szkolny 2010/2011

Lp. Nazwa szkoły Typ szkoły 

Zawód /profil kształcenia/ 
przedmioty planowane 
do realizacji w zakresie 

rozszerzonym

Planowane języki obce
Planowana 

liczba 
oddziałów

Planowana 
liczba 

uczniów

1

Liceum 
Ogólnokształcące 

im. ks. kard. 
Stefana 

Wyszyńskiego ul. 
11 Listopada 3 

28-200 Staszów

3-letnie liceum 
ogólnokształcące

biologia, chemia j. angielski, j. łaciński 2 64
język polski, historia j. angielski, j. francuski 1 32

matematyka, informatyka j. angielski, j. niemiecki 1 32
matematyka, fizyka j. angielski, j. rosyjski 1 32

matematyka, geografia, wiedza 
o społeczeństwie j. angielski, j. niemiecki 1 32

matematyka, biologia, wiedza o 
społeczeństwie j. angielski, j. rosyjski 1 32

RAZEM - 7 224

2

Zespół Szkół 
Ekonomicznych 
im. Jana Pawła 

II ul. Szkolna 11 
28-200 Staszów

4-letnie 
technikum

technik ekonomista j.ang, j.niem/j.ros 1 32
technik handlowiec j.ang, j.niem/ j.ros ½ 16
technik hotelarstwa j.ang, j.niem/ j.ros 1 32

technik organizacji usług 
gastronomicznych j.ang, j.niem/j.ros 1 32

technik informatyk j.ang, j.niem/j.ros ½ 16
technik obsługi turystycznej j.ang, j.niem/j.ros ½ 16

technik logistyk j.ang, j.niem/j.ros ½ 16

2-letnia 
zasadnicza 

szkoła zawodowa
wielozawodowa j.ros ½ 15

3-letnia 
zasadnicza 

szkoła zawodowa 
wielozawodowa j.ros ½ 15

RAZEM - 6 190

3

Zespół Szkół 
im. Stanisława 

Staszica
ul. Koszarowa 7 
28-200 Staszów

3-letnie liceum 
ogólnokształcące

j. polski, j. angielski, historia, 
wiedza o społeczeństwie j.ang, j.niem/j.ros 1 32

matematyka, fizyka z astronomią, 
j. angielski j.ang, j.niem/j.ros 1 32

4-letnie 
technikum

technik informatyk j.ang, j.niem/j.ros ½ 16
technik mechatronik j.ang, j.niem/j.ros 1 32

technik pojazdów samochodowych j.ang, j.niem/j.ros 1 32
technik drogownictwa j.ang, j.niem/j.ros ½ 16
technik budownictwa j.ang, j.niem/j.ros 1 32

3-letnia 
zasadnicza 

szkoła zawodowa

elektromechanik pojazdów 
samochodowych j.ros 1 30

blacharz samochodowy j.ros ½ 15
operator obrabiarek skrawających j.ros ½ 15

stolarz j.ros ½ 15
mechanik-monter maszyn 

i urządzeń j.ros ½ 15

wielozawodowa: cukiernik, 
fryzjer, piekarz, monter instalacji 
i urządzeń sanitarnych, murarz, 
rzeźnik -wędliniarz, krawiec, 
operator urządzeń przemysłu 

szklarskiego, górnik eksploatacji 
otworowej

j.ros 1 30

2-letnia 
zasadnicza 

szkoła zawodowa

wielozawodowa:
sprzedawca, kucharz małej 

gastronomii, betoniarz - zbrojarz, 
posadzkarz, malarz -tapeciarz, 

blacharz

j.ros 1 30

RAZEM - 11 342

Tekst: Tadeusz Kardynał
naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

w Starostwie Powiatowym w Staszowie
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Lp. Nazwa szkoły Typ szkoły 

Zawód /profil 
kształcenia/ 
przedmioty 
planowane 

do realizacji 
w zakresie 

rozszerzonym

Planowane 
języki obce

Planowana 
liczba 

oddziałów

Planowana 
liczba 

uczniów

Szkoła

dla 
młodzieży

dla dorosłych

forma 
stacjonarna

forma 
zaoczna

1

Zespół Szkół 
Ekonomicznych
im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 11
28-200 Staszów

3-letnie 
technikum 

uzupełniające 
dla dorosłych

technik 
handlowiec j.ang/j.ros ½ 15 - X -

technik 
żywienia 

i gospodarstwa 
domowego

j.ang/j.ros ½ 15 - X -

3-letnie 
technikum 

uzupełniające 
dla dorosłych

technik 
handlowiec j.ang/j.ros ½ 15 - - X 

technik 
żywienia 

i gospodarstwa 
domowego

j.ang/j.ros ½ 15 - - X

RAZEM - 2 60 - - -

2

Zespół Szkół 
im. Stanisława 

Staszica
ul. Koszarowa 7
28-200 Staszów

3-letnie 
technikum 

uzupełniające 

technik 
mechanik

j.ang, j.niem, 
j.ros 1 32 X - -

3-letnie 
technikum 

uzupełniające 
dla dorosłych

technik 
mechanik

j.ang, j.niem, 
j.ros 1 32 - X -

RAZEM - 2 64 - - -

OGÓŁEM - 4 124 - - -

4

Zespół Szkół
im. Oddziału 

Partyzanckiego 
AK „Jędrusie”

ul. Ruszczańska 23 
28-230 Połaniec

3-letnie liceum 
ogólnokształcące

matematyka, informatyka, fizyka j.ang, j.fr/j.niem 1 32

biologia, chemia, fizyka j.ang, j.fr/j.niem ½ 16

język polski, historia, wiedza 
o społeczeństwie j.ang, j.fr/j.niem 1 32

wychowanie fizyczne j.ang., j. fr./j.niem ½ 16

4-letnie 
technikum

technik elektronik
specjalizacja:

elektryczna i elektroniczna 
automatyka przemysłowa

j.ang, j.fr/j.niem 1 32

technik energetyk j.ang, j.fr/j.niem ½ 16

technik teleinformatyk j.ang, j.fr/j.niem ½ 16

3-letnia 
zasadnicza 

szkoła 
zawodowa

wielozawodowa j.ang ½ 15

2-letnia 
zasadnicza 

szkoła 
zawodowa

wielozawodowa j.ang ½ 15

RAZEM - 6 190

OGÓŁEM 30 946

Plan rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych 
prowadzonych przez powiat staszowski na rok szkolny 2010/2011

Lp. Nazwa szkoły Typ szkoły 

Zawód /profil 
kształcenia/ 
przedmioty 
planowane 

do realizacji 
w zakresie 

rozszerzonym

Planowane 
języki obce

Planowana 
liczba 

oddziałów

Planowana 
liczba 

uczniów

Szkoła

dla 
młodzieży

dla dorosłych

forma 
stacjonarna

forma 
zaoczna

1

Zespół Szkół 
Ekonomicznych
im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 11
28-200 Staszów

szkoła 
policealna 

technik prac 
biurowych j.ang ½ 15 X - -

technik 
rachunkowości j.ang ½ 15 X - -

szkoła 
policealna

technik prac 
biurowych j.ang ½ 15 - - X 

technik 
rachunkowości j.ang ½ 15 - - X 

RAZEM - 2 60 - - -

2

Zespół Szkół 
im. Stanisława 

Staszica
ul. Koszarowa 7
28-200 Staszów

szkoła 
policealna

technik 
informatyk

j.ang, 
j.niem, j.ros 1 32 - X

RAZEM - 1 32 - - -

3

Zespół Szkół
im. Oddziału 

Partyzanckiego AK 
„Jędrusie”

ul. Ruszczańska 23
28-230 Połaniec

szkoła 
policealna

technik 
informatyk j.ang 1 30 - X

RAZEM - 1 30 - - -

OGÓŁEM - 4 122 - - -

Plan rekrutacji do szkół policealnych dla młodzieży i dorosłych 
prowadzonych przez powiat staszowski na rok szkolny 2010/2011

Tekst: Tadeusz Kardynał
naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Staszowie

Już siedem lat trawa współpraca Starostwa Powiatowego 
w Staszowie z Politechniką we Frankfurcie nad Menem (Fach-
hochschule Frankfurt am Main), jedną z najlepszych i naj-
większych uczelni technicznych w Niemczech. W pierwszych 
dniach marca br., kolejna grupa studentów z Frankfurtu, a 
także tym razem i z Drezna, z tamtejszego Technische Univer-
sität, rozpoczęła swoje praktyki w Kurozwękach. W nawiąza-
niu do wieloletniej tradycji, niemieccy goście złożyli wizytę w 
Starostwie staszowskim, gdzie zostali przyjęci przez starostę 
Romualda Garczewskiego. W tym roku studenci wykonają 
pomiary kościółka św. Rocha i budynków kompleksu pałaco-
wego w Kurozwękach, dla potrzeb archiwizacji aktualnego 
stanu budowli i ich trójwymiarowego odtworzenia w wirtu-
alnej rzeczywistości. Ponadto sporządzą koncepcję odbudowy 
stawów rybackich na zapleczu kurozwęckiego pałacu oraz 
dokończą projekt budowy mini elektrowni wodnej na rzece 
Czarnej Staszowskiej wraz z ciągiem trasy kajakowej na samej 
rzece oraz kanale ,,Młynówka”. Starostwo Powiatowe pomoże 
również w realizacji projektu promocji kompleksowej oferty 
turystycznej, którą z formie multimedialnej, w najbliższych 6 
miesiącach, opracuje jedna ze studentek Uniwersytetu Drez-
deńskiego. Starosta staszowski Romuald Garczewski, serdecz-
nie podziękował prof. Walterowi Rumpfowi za kolejne kon-
kretne propozycje współpracy, która wpisana jest w wieloletni 
program współdziałania z najlepszymi uczeniami technicz-
nymi w kraju i z zagranicy, dla umożliwienia uczniom szkół 
ponadgimnazjanych powiatu staszowskiego odbywania prak-
tyk zawodowych w renomowanych politechnikach, również 
na terenie Niemiec. 

Wspólnie z Fachhochschule, kolejne inicjatywy do realizacji

Tekst i foto w Starostwie: Jan Mazanka
Foto w Kurozwękach: Agnieszka Wójcik

W dowód uznania dla dotychczasowej współpracy starosta staszowski Romuald 
Garczewski wręczył prof. W. Rumpfowi medal, wybity z okazji 10-lecia powiatu.

W dniu 4 marca br., przed Kaplicą Św. Rocha w Kurozwękach, podczas pomiarów, 
od lewej: Carolin Leopold, Daniel Trener, Daniela Knauff. 
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... bo tradycja
Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana 

Wyszyńskiego jest najstarszą tego typu placówką edukacyjną, 
działającą na terenie powiatu staszowskiego. 

Zalążkiem szkoły było utworzone w listopadzie 1918 r. 
Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne im. Polskiej Macierzy 
Szkolnej. Ta jedyna wówczas szkoła średnia w Staszowie 
powstała dzięki staraniom Polskiej Macierzy Szkolnej oraz 
składkom mieszkańców miasta. W okresie okupacji hitle-
rowskiej szkoła została zamknięta podobnie, jak wszystkie 
inne placówki oświatowe tego szczebla. Tym niemniej, z ini-
cjatywy ówczesnego dyrektora Stefana Kopczyńskiego, jej 
nauczyciele zorganizowali tajne nauczanie. 

W październiku 2008 r. uroczyście obchodzono 90. rocz-
nicę powstania szkoły.

Z tej okazji ukazała się publikacja „Liceum Ogólno-
kształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie 
1918-2008. W dziewięćdziesięciolecie istnienia”, przygoto-
wana przez byłych absolwentów oraz obecnych nauczycieli 
liceum.

... bo dysponuje świetną bazą dydaktyczną

Szkoła usytuowana jest w centrum miasta. Baza liceum 
obejmuje szereg doskonale wyposażonych pracowni przed-
miotowych, w tym laboratoria biologiczne, chemiczne i 
fizyczne oraz sale przystosowane do nauki języków obcych. 
Dysponuje również trzema pracowniami informatycznymi, z 

których jedna wykorzystuje sprzęt firmy „Apple”. Biblioteka 
posiada stanowiska komputerowe połączone z Internetem. 
Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w nowocze-

snej hali sportowej. Do dyspozycji uczniów pozostaje także 
kompleks boisk sportowych, sala gimnastyki korekcyjnej oraz 
siłownia. W liceum działa szkolny radiowęzeł, gabinet pielę-
gniarki szkolnej oraz bufet „Hades”.

... bo doskonale przygotowuje do matury

Liceum im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego jest jedną 
z najlepszych szkół w regionie świętokrzyskim. Pracuje w 
nim wszechstronnie przygotowana kadra pedagogiczna, z 
dużymi osiągnięciami dydaktyczno-wychowawczymi i wyso-
kimi stopniami awansu zawodowego.

Szkoła może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami 
zewnętrznego egzaminu maturalnego. Zdawalność i wyniki 
egzaminu maturalnego znacznie przewyższają wyniki 
zarówno w skali powiatu staszowskiego jak i województwa 
świętokrzyskiego. 

... bo uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w olimpia-
dach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych

Uroczystość 90-lecia szkoły.

Okładka monografii szkoły.

Pracownia językowa.

Pracownia informatyczna.

Zajęcia w siłowni.

DLACZEGO WŁAŚNIE DO „WYSZYŃSKIEGO”?Goście z Azji w StASzowie

W pierwszym dniu, przybyłych gości na staszowskim 
Rynku, powitała grupa uczniów Zespołu Szkół im. St. Sta-
szica, skąd udali się do Zespołu Szkół Ekonomicznych, na 
spotkania z uczniami tejże szkoły. Po zajęciach wolonta-
riusze zostali przyjęci w Internacie Zespołu Szkół, gdzie 
zostali zakwaterowani w pokojach gościnnych, zjedli 
obiad, a następnie po krótkim odpoczynku wspólnie z 
Krzysztofem Janikiem udali się do Rytwian na pierwszy, 
jeszcze zimowy „rekonesans” po staszowskiej ziemi. Przy-
jemna pogoda pozwoliła na krótki spacer po zaśnieżonym 
lesie, a następnie zwiedzanie klasztoru.

Kolejną atrakcją na trasie był Sichów Duży i odbudo-
wywany zespół podworski z powstającą tam Biblioteką 
Sichowską. Po opuszczeniu „rytwiańskiej ziemi” udali się 
do Kurozwęk. Wieczorem po powrocie do internatu na 
kolację niespodzianka… wizyta wolontariuszy z Azji spra-
wiła, że personel internatu zaplanował posiłek tak, aby 
wszyscy mieszkańcy posmakowali egzotycznej kuchni - 
podano więc słodko-kwaśną „chińszczyznę”.

W dniu następnym trenerzy AISECu udali się na zajęcia 
do Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie, skąd wró-
cili dopiero na obiad. Po południu w świetlicy internatu 
odbyło się spotkanie azjatyckich gości i grupy młodzieży 
z Zespołu Szkół z Janem Mazanką, który w Starostwie 
staszowskim odpowiada za promocję i współpracę zagra-
niczną. Przedstawiona w języku angielskim prezentacja, 
przybliżała historię i dzień dzisiejszy Ziemi Staszowskiej 
oraz jej walory przyrodnicze i turystyczne. Potem był czas 
na nawiązywanie znajomości i luźne rozmowy. Spotka-
niem kierowała Agnieszka Arendarska, choć jak sama 
powiedziała, młodzież świetnie sobie radziła. Wieczo-
rem odbyło się jeszcze jedno spotkanie z mieszkańcami 
internatu, na którym goście opowiadali o swoich krajach, 
kulturze i zwyczajach tam panujących. Tę wieczorną sesję 
zorganizowała wychowawczyni Małgorzata Witaszek, a 
pomocą lingwistyczną służył Oleg Szewczuk.

W środę przybysze zostali „porwani” do Połańca przez 
dyr. Stanisława Rogalę, skąd ponownie strudzeni po 
wielu godzinach warsztatów z kilkoma grupami, wrócili 
na obiad. Niemal od stołu zaopiekowała się nimi Kata-
rzyna Łukasik, która zabrała ich na dłuższy wypad do Szy-
dłowa. W ostatnim dniu pobytu, nasi goście poprowadzili 
jeszcze warsztaty w Zespole Szkół im. St. Staszica, w któ-
rych wspierała ich Anna Mikus. Potem już tylko ostatni 
obiad, pożegnania i odjazd podstawionym przez Staro-
stwo samochodem z kierowcą do Kielc. Wizyta młodych 
obcokrajowców spotkała się z wielkim zainteresowaniem 
młodzieży i nauczycieli j. angielskiego. Ubolewano, że 
trwała tak krótko. Takie kontakty pozwalają młodzieży 
zetknąć się z osobami, których na co dzień się nie spotyka 
- mogli porozmawiać w języku obcym, sprawdzić swoje 
umiejętności komunikacyjne, posłuchać o tym, jak żyje 
się, w zupełnie innym niż europejski, kręgu kulturowym. 
Cały ten cykl spotkań służył też popularyzacji idei wolon-
tariatu w innym wymiarze. Mamy nadzieję na dalsze tego 
rodzaju kontakty.

W dniach 22 – 25 lutego br. przebywała w Staszowie trzyosobowa grupa wolontariuszy z organizacji AISEC. 
Lita Nurmustikarini z Chin, Jane Wang z Nowej Zelandii i Chan Park Suen Benton z Hongkongu, odwiedzili szkoły 
ponadgimnazjalne w Staszowie i w Połańcu, gdzie spotkali się z młodzieżą i prowadzili aktywizujące warsztaty, 
skupiając się przede wszystkim na autoprezentacji. 

Tekst: dr Sławomir Maj
Foto: Jan Mazanka i arch. ZSE

Podczas spotkania w staszowskim LO, od lewej: prof. Stefan Pastuszka, naczelnik 
Tadeusz Kardynał, Lita Nurmustikarini, wicestarosta Andrzej Kruzel, Jane Wang, 

Jacek Blicharz, Chan Park Suen Benton, Sylwester Poziomek
i dyr. Jolanta Zdrojkowska.

Lita Nurmustikarini z Chin i Jane Wang z Nowej Zelandii, podczas spotkania z 
uczniami Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie.

Warsztaty w staszowskim ,,Ekonomiku” prowadzi Chan Park Suen Benton
z Hongkongu.

Azjatyccy goście z Janem Ungeheuerem - dyr. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie.
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Tylko w ostatnich latach uczniowie liceum uzyskali 
cztery tytuły laureatów i finalistów Olimpiady Biologicznej 
oraz Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Szkoła 
może pochwalić się również pięcioma finalistami Olimpiady 
Języka Łacińskiego czy licznymi laureatami Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Łacińkiego i Kultury Antycznej „Per aspera 

ad astra”. Każdego roku pla-
cówka odnotowuje sukcesy w 
drużynowych i indywidualnych 
konkursach matematycznych: 
„Kwadratura Koła”, „Kieleckie 
Mistrzostwa w Matematycznej 
Piłce Nożnej”. Uczniowie zajmują 
czołowe miejsca w Powiatowym 
Konkursie Wiedzy „Arystote-
les”. Młodzież odnosi również 
sukcesy w Polsko-Ukraińskim 
Konkursie Fizycznym „Lwiątko” 
oraz „O Diamentowy Indeks 
AGH”. Uczniowie z powodze-
niem biorą udział w konkursach 
wiedzy o Unii Europejskiej, przy-
sposobieniu obronnym i NATO, 
zawodach „Medycznych Drużyn 
Sanitarnych” oraz w zmaga-
niach strzeleckich „O Srebrne 

Muszkiety”. W dziedzinie nauk humanistycznych na uwagę 
zasługują liczne osiągnięcia młodzieży w Powiatowym Kon-
kursie Ortograficznym, konkursach recytatorskich, literackich 
i historycznych. Warto zauważyć osiągnięcia w dziedzinie 
artystycznej, np. w Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim 
czy w konkursach plastycznych dotyczących ekologii oraz 
historii regionu. 

Młodzież liceum odnosi szereg sukcesów w dziedzinie 
sportu. W 2007 r. zdobyła złoty medal w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie w Siatkówce Plażowej i srebrny medal w Ogól-

nopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Siatkówce Plażowej 
Kadetów. Od wielu lat uczniowie zajmują czołowe miejsca 
w wojewódzkich i powiatowych zawodach w koszykówce, 
piłce ręcznej, piłce nożnej, biegach przełajowych oraz tenisie 
stołowym. 

... bo pozwala uczniom uczestniczyć w programach 
realizowanych we współpracy z placówkami akademic-
kimi, jak również w projektach unijnych

Liceum im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego prowadzi wie-
loletnią współpracę z uczelniami wyższymi na terenie kraju 
m.in. Akademią Ekonomiczną w Krakowie, Uniwersytetem 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem im. Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, Politechniką Świętokrzyską. 
Od 2005 r. we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą 
w Krakowie w ramach tzw. „roku zerowego” organizowane 
są kursy przygotowawcze na studia z matematyki, fizyki i 
chemii.

Od roku szkolnego 2003/2004 szkoła działa w ramach 
europejskiego programu „Socrates Comenius”, co zaowoco-
wało wymianą młodzieży z zaprzyjaźnioną szkołą francuską 
Lycee Val de Garonne w Marmande. Aktualnie liceum współ-
pracuje z placówkami oświatowymi z: Niemiec, Włoch, Fran-
cji, Hiszpanii i Rumunii.

Szkoła uczestniczy również w projekcie „Matematyka 

Laureatka XXXVI Olimpiady Biologicznej Katarzyna Gęca (trzecia od prawej).

Laureaci III Konkursu Kultury Antycznej Per aspera ad astra Adam Jegorow
i Judyta Bednarska (drugi i czwarta od lewej).

Finalista XVI Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK Tomasz Mas (drugi od 
prawej).

Finalista XXVII Olimpiady Języka 
Łacińskiego Adam Jegorow.

Trofea licealistów.

Młodzież przy reaktorze jądrowym „Maria” w Świerku.

Pierwsza Klasa”, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w 
Staszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wyrównując 
szanse efektywniej przygotowuje uczniów do obowiązko-
wego egzaminu maturalnego z matematyki.

... bo daje uczniom możliwość rozwoju własnych zain-
teresowań w sposób atrakcyjny i bezpieczny

W szkole organizowane są wycieczki edukacyjne, tury-
styczno-krajoznawcze, w tym do Włoch i Francji, rajdy piesze 
i rowerowe oraz wyjazdy do teatrów i muzeów. 

Uczniowie liceum mogą uczestniczyć w pracach Samo-
rządu Uczniowskiego, w tym przy redagowaniu gazetki 
szkolnej „Loczek”, w zajęciach Klubu Europejskiego, drużyny 
harcerskiej oraz Związku Strzeleckiego. 

Szkoła rozwija zainteresowania i talenty uczniów w 
ramach zajęć pozalekcyjnych i przygotowuje młodzież do 
udziału w olimpiadach, konkursach, a także zawodach spor-
towych i sprawnościowych. Dba również o uczniów mających 
trudności w nauce poprzez organizowanie zajęć wyrównaw-
czych z poszczególnych przedmiotów.

Liceum stara się w miarę możliwości promować w środo-
wisku lokalnym twórczość artystyczną uzdolnionych uczniów.

... bo rozwija wrażliwość społeczną uczniów
Szkoła przygotowuje młodych ludzi do aktywnego 

uczestnictwa w życiu społeczeństwa. Wielu uczniów udziela 
się w wolontariacie, m.in. w ramach Bractwa św. Anny w 
Staszowie, którego celem jest niesienie pomocy dzieciom 
pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych. Młodzież chętnie 
włącza się w realizację idei honorowego krwiodawstwa. 
Pod kierunkiem nauczycieli uczniowie organizują i przygo-
towują rozmaite imprezy przeznaczone dla wychowanków 
okolicznych domów dziecka, a także podopiecznych Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie. 
W 2008 r młodzież uczestnicząca w projekcie pod nazwą 
„Razem możemy więcej - promocja wolontariatu młodzieży 
szkolnej”, objętym Honorowym Patronatem Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego, zajęła jedno z czołowych miejsc, dzięki 
czemu liceum uzyskało certyfikat „Szkoła bez przemocy”.

...bo wprowadza innowacyjne formy edukacyjne
Szkoła, przygotowując swoją ofertę edukacyjną, wychodzi 

naprzeciw oczekiwaniom absolwentów szkół gimnazjalnych, 
a dobór przedmiotów wiodących dostosowuje do wymagań 
rekrutacyjnych wyższych uczelni. 

Dużym zainteresowaniem cieszą się tzw. klasy woj-
skowe, do których rekrutację rozpoczęto w roku szkolnym 
2009/2010. Uczniowie tych klas objęci są dodatkowo autor-
skim programem z rozszerzonym zakresem nauczania przy-
sposobienia obronnego i wiedzy o społeczeństwie.

Oprócz przedmiotów realizowanych w pracowniach 
szkolnych, młodzież uczy się posługiwania bronią na strzel-
nicy, bierze udział w obozach sprawnościowych, zajęciach 
praktycznych, organizowanych w jednostkach wojskowych.

W 2010 r. szkoła podpisała list intencyjny o współpracy z 
Wojskową Akademią Techniczną na czas nieokreślony.

Obecnie w dwóch klasach pierwszych „mundurowych” 
(„wojskowej” i „ratowniczej”) uczy się 69 uczniów, w tym 
znaczny odsetek dziewcząt. Warto podkreślić, iż uczniowie 
otrzymali kompletne umundurowanie, zakupione przez 
Zarząd Powiatu Staszowskiego.

Licealiści mundurowi na Monte Cassino.

Dane kontaktowe szkoły:
Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana

Wyszyńskiego w Staszowie
ul. 11 Listopada 3, 28-200 Staszów

tel./fax: 15 864 2583, www.lo.staszow.com

Opracowali: Tomasz Bielecki, Grzegorz Skubera, Maria Szewczyk

Fot.: archiwum szkoły

...bo liceum przygotowało ciekawą ofertę edu-
kacyjną dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 
2010/2011 

Klasa
Tradycyjna 

nazwa klasy

Przedmioty 
realizowane w 
zakresie roz-
szerzonym

Planowane 
języki obce

Plano-
wana 
liczba 
oddz.

I A „medyczna”
biologia,
chemia

j. angielski, 
j. łaciński

1

I B „medyczna”
biologia,
chemia

j. angielski, 
j. łaciński

1

I C
„humani-
styczna”

j. polski,
historia

j. angielski, 
j. francuski

1

I D
„informa-
tyczna”

matematyka,
informatyka

j. angielski, 
j. niemiecki

1

I E
„matema-

tyczna”
matematyka,

fizyka
j. angielski, 
j. rosyjski

1

I F
„wojskowa” 
(wojskowo-
obronna)

matematyka,
geografia,

wiedza o spo-
łeczeństwie

j. angielski, 
j. rosyjski

1

I G

„wojskowa” 
(ratownictwa 
wojskowo-

medycznego)

matematyka,
iologia,

wiedza o spo-
łeczeństwie

j. angielski, 
j. rosyjski

1
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Bogactwo tradycji
Historia kształcenia w kierunkach ekonomicznych na 

ziemiach staszowskich sięga roku 1961, kiedy to zostało 
utworzone Technikum Ekonomiczne, które z czasem prze-
kształciło się w Zespół Szkół Ekonomicznych. Początki nie 
były łatwe, brakowało kadry, doświadczenia, bazy dydak-
tycznej, lecz zapał nauczycieli idący za rosnącymi potrze-
bami uczniów wróżył, że ekonomik stanie się kiedyś szkołą 
przyszłości. Ziarno zasiane w 1961 roku zaowocowało suk-
cesem, z którego korzysta od pół wieku społeczność nie 
tylko Staszowa ale i całego regionu. 

Półwiecze istnienia szkoły to dobry moment na przy-
pomnienie i przeanalizowanie przeszłości a jednocześnie 
wybiegnięcie myślą w przyszłość. Pani wicedyrektor Joanna 
Mazur ocenia: „Od lat celem wychowania w naszej szkole 
jest nie tyle ukształtowanie w ten czy inny sposób czło-
wieka, ile zaszczepienie mu umiejętności i chęci samodziel-
nej pracy nad sobą oraz stałego dążenia do doskonałości. 
Tylko wszechstronny rozwój umożliwi człowiekowi życie 
aktywne, ciekawe i twórcze, z pożytkiem dla siebie, najbliż-
szego otoczenia i społeczeństwa. W naszej szkole staramy 
się stwarzać uczniowi możliwość nie biernego przyswaja-
nia, ale przeżywania, działania, tworzenia i rozwijania zain-
teresowań. Staramy się zatem rozwijać u uczniów wrażli-
wość zmysłów i umiejętność postrzegania świata, ponieważ 
świat współczesny jest tak skomplikowany, że młodemu 
człowiekowi trudno się w nim odnaleźć”. Pani Barbara 
Ciepiela długoletnia nauczycielka matematyki stwierdza, 
że „stawiając na przedmioty matematyczno-ekonomiczne 
wypracowuje się w młodym człowieku pewną systematykę 
myślenia, która absolutnie nie zawęża jego myślenia, lecz 
rozwija go i w pewien sposób porządkuje w jego systemie 
wartości”. 

Ekonomik dziś
Dzisiejszy Zespół Szkół Ekonomicznych to szkoła na 

miarę XXI wieku, bogata w ofertę edukacyjną, dobrze przy-
gotowana do realizacji powierzanych zadań, posiadająca 
profesjonalną bazę dydaktyczną i odpowiedzialną kadrę. 
„Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy, a także 
mając świadomość zainteresowań naszej młodzieży, propo-

nujemy młodemu człowiekowi bogatą ofertę edukacyjną. 
Dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie, ma szansę 
rozwijania swoich pasji oraz zdobywania nowych umie-
jętności i doświadczeń – przedstawia ofertę edukacyjną  
dyrektor Jan Ungeheuer. Zespół Szkół Ekonomicznych jest 
placówką oświatowo-wychowawczą z wieloletnimi trady-
cjami kształcenia w zawodzie technik ekonomista i tech-
nik handlowiec. Wielu pracowników urzędów, banków, 
sklepów i hurtowni to absolwenci Naszej szkoły. 

Od roku szkolnego 2007/2008 wprowadziliśmy nowe 
kierunki kształcenia na poziomie technikalnym: technik 
hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicz-
nych, technik logistyk, technik informatyk. To właśnie 
te kierunki cieszą się wśród absolwentów największym 
zainteresowaniem – dodaje dyr. Ungeheuer, zapraszając do 
odwiedzenia strony internetowej szkoły www.zsestaszow.eu, 
gdzie każdy może znaleźć szczegółowe informacje o ofer-
cie.

Nowoczesna perspektywa przyszłości
Nowością, którą proponuje Zespół Szkół Ekonomicz-

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, co posiada, lecz przez to, czym dzieli się 
z innymi” – słowa wielkiego papieża Polaka patrona staszowskiego ekonomika podsumowują 50 lat tradycji 
dydaktycznej i wychowawczej oraz stają się wyzwaniem na najbliższe lata dla staszowskiej szkoły, która kształci 
na miarę XXI wieku.

ZSE w Staszowie. Fot. J. Ungeheuer.

Nowo wyremontowany hol ,,Ekonomika”. Fot. J. Ungeheuer.

Podczas podpisania porozumienia z przedsiębiorcami i instytucjami wspierającymi 
rozwój kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w 
Staszowie, w ramach projektu pt. ,,Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie 

programów rozwoju szkół Polski Wschodniej”, 18.03.2008 roku. Fot. J. Mazanka.

Ekonomik - szkoła tradycji i nowoczesności

nych w na przyszły rok szkolny, jest: TECHNIK OBSŁUGI 
TURYSTYCZNEJ. Rozwój turystyki spowodował zapotrze-
bowanie na fachowców, którzy potrafią profesjonalnie 
zaplanować i  zorganizować wypoczynek turystom polskim 
i zagranicznym, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom 
i wymaganiom. Dlatego właśnie ta szkoła, jako jedyna w 
powiecie kształci przyszłych ekspertów i fachowców od 
turystyki, która staje się motorem rozwoju ekonomicznego 
naszego regionu. 

Ucząc się w zawodzie technik obsługi turystycznej, mło-
dzież zdobywa szerokie umiejętności związane z:

* opracowywaniem programów imprez turystycznych i 
przygotowywania ofert turystycznych, 

* organizowaniem imprez turystycznych, 
* promowaniem usług przedsiębiorstwa organizującego 

imprezy turystyczne, 
* udzielaniem informacji turystycznej,
* prowadzeniem własnych firm.
Lecz czym jest sama wiedza bez perspektywy podjęcia 

pracy? W przypadku technikum o specjalności turystycznej 
ukończenie szkoły daje możliwość podjęcia pracy w biu-
rach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach infor-
macji turystycznej, domach wczasowych, urzędach admini-
stracji państwowej, organach administracji samorządowej 
zajmujących się promocją turystyki, fundacjach i stowarzy-
szeniach, domach wczasowych. 

Oferta staszowskiego ekonomika nie kończy się tylko 
na naborze do szkół średnich. „Uczniom III klas gimnazjum 
chcielibyśmy zaproponować w roku szkolnym 2010/2011 
również naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej (wie-
lozawodowa 2-letnia,wielozawodowa 3-letnia). Szkoła 
kształci w różnych zawodach, absolwenci tych kierunków 
są poszukiwani na współczesnym rynku pracy” – wyjaśnia 
Pani Grażyna Wyszyńska, przewodnicząca Komisji Przed-
miotów Zawodowych. 

Szkoła laureatów
„Możemy pochwalić się wspaniałymi osiągnięciami. 

Odnosimy sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmio-
towych zwłaszcza związanych ze specyfiką naszej szkoły. 
Mamy laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekono-
micznej, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, XXV Ogól-
nopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicz-

nego (najwyższe laury 
dla uczennicy Małgorzaty 
Bańki), Ogólnopolskiego 
Konkursu z Zakresu 
Rachunkowości w Rze-
szowie (Ewelina Skoczy-
las zajęła 7 miejsce a Emil 
Suchorowski był finalistą 
konkursu). Nasi ucznio-
wie znaleźli się w finale 
Ogólnopolskiego Kon-
kursu Wiedzy o Gospo-
darce i Turystyce w War-
szawie, zajęli IV miejsce 
w Wojewódzkim Konkur-
sie Wiedzy o Samorządzie 
Terytorialnym – „Jestem i 
działam”. Ośmiu uczniów 
z naszej szkoły zostało 

stypendystami projektu ,,VIVE - Serce Dzieciom” – wymie-
nia osiągnięcia Pani Barbara Darowska – opiekunka Samo-
rządu Uczniowskiego. „W Świętokrzyskich Mistrzostwach 
Szkół Ponadgimnazjalnych w konkursie SUDOKU nie mie-
liśmy sobie równych. Indywidualnie konkurs wygrał nasz 
uczeń – Przemysław Jurek. Zwyciężyliśmy również w kate-
gorii drużynowej. SUDOKU, to konkurs, który pokazał, że 

Wicedyrektor ZSE w Staszowie Małgorzata 
Garczewska z Małgorzatą Bańką -  

zwyciężczynią ogólnopolskiego konkursu z 
astronomii i astronautyki, jaki odbył się w 

Grudziądzu 26-28 marca 2009 roku.

W dniu 4 listopada 2009 roku, Roksana Lęga i Małgorzata Bańka z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Staszowie, odebrały z rąk świętokrzyskiej kurator oświaty 

Małgorzaty Muzoł Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Wspólne zdjęcie wyróżnionych stypendiami uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
powiatu staszowskiego. Z prawej: świętokrzyska kurator oświaty Małgorzata 
Muzoł, starosta staszowski Romuald Garczewski. Z lewej: Tadeusz Kardynał - 

naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  w Starostwie staszowskim.

Absolwentki Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie z roku 2009, 
stypendystki Staszowskiej Izby Gospodarczej i Fundacji ,,FARMa”: od prawej: 

Ewa Słonina - studentka Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Humanistyczno-
Przyrodniczym w Kielcach, Anna Komór -  studentka Wydziału Budownictwa 

na Politechnice Świętokrzyskiej i Karolina Utnik - studentka Wydziału Ekonomii 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Z lewej: prezes Staszowskiej Izby 

Gospodarczej Jerzy Kwiecień, skarbnik Leszek Belusiak i Barbara Zamożniewicz 
– prezes Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży ,,FARMa”. W czasie wręczenia 

stypendiów, podczas ,,Gali Stambułkowej”, w dniu 13 lutego 2010 r.
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nasi uczniowie to mistrzowie w rozwiązywaniu matema-
tycznych łamigłówek” – prezentuje osiągnięcia swoich 
podopiecznych Maria Jarosz, nauczycielka matematyki.” 

W ekonomiku nie tylko się uczymy
„Korzystając ze środków z Narodowego Centrum Kul-

tury w Warszawie wielu z nas wyjeżdża w czasie waka-
cji na Ukrainę, aby tam poznawać kulturę, sztukę, język 
i zwyczaje naszych sąsiadów. Działamy w wolontariacie, 
pracując w Bractwie Świętej Anny, Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Staszowie, zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyj-
nym w Koniemłotach, organizujemy zbiórki żywności dla 
potrzebujących pomocy, realizujemy wspólnie z MOPS w 
Staszowie program „Starszy brat – starsza siostra”, prze-
prowadzamy kwesty „Dzielmy się miłością”. Wspieramy 
akcję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitar-
nego pod hasłem „Rzuć palenie razem z nami”. Nasze 
ogromne, pełne miłości serca widać w corocznej pomocy, 
jaką niesiemy wychowankom Domu Dziecka w Łoniowie i 
w organizacji meczów i akcji charytatywnych – wymienia 
działania uczniów wolontariuszka z klasy maturalnej Kor-
nelia Prajs. 

„Sport to wizytówka naszej szkoły” - mówi Anna Kar-
bowniczek, koszykarka ZSE. Zaplecze, którym dysponuje 
szkoła: hala sportowa, siłownia i wielofunkcyjne boisko 
pozwala na rozwój różnych dyscyplin sportowych, co przy-
nosi liczne sukcesy np.: wicemistrzostwo województwa w 
koszykówce dziewcząt oraz mistrzostwo w koszykówce 
chłopców (kategoria LZS), I miejsce dziewcząt w tenisie 
stołowym na szczeblu powiatowym.

Ekonomik bramą do Europy 
Znajomość języków obcych jest dziś niezbędna, dla-

tego ta szkoła angażuje się w różne projekty europejskiej 
wymiany uczniów, które są szansą doskonalenia i rozwija-
nia sprawności językowych. Szkoła na miarę XXI wieku to 
placówka, w której uczniowie chcą spędzać czas. Wycho-
dząc naprzeciw ich różnorodnym zainteresowaniom są 
organizowane - przy dużym wsparciu ze strony władz 

Ekonomik bramą do Europy. Fot. N. Kiciński.

Jak wakacje to tylko na Ukrainie w ramach środków pozyskanych z Narodowego 
Centrum Kultury. Fot. J. Mazanka.

Projekt językowy Zespołu Szkół Ekonomicznych nad Bałtykiem, pt. „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej”. Podczas pobytu 
w Jastrzębiej Górze, w dniach 18-29 sierpnia 2007 r. Uczniowie ZSE z organizatorkami wyjazdu: wicedyrektor Małgorzatą Garczewską i nauczycielką Haliną Myśliwiec.

powiatowych - zajęcia pozalekcyjne umożliwiające reali-
zowanie pasji oraz dalszy rozwój młodego człowieka. W 
Zespole Szkół Ekonomicznych jest proponowany szeroki 
wybór bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych. 

Kadra ma ogromne doświadczenie w pozyskiwaniu 
środków z Unii Europejskiej na realizację różnego rodzaju 
programów i projektów. Od kilku lat szkoła uczestniczy 
w międzynarodowym programie Leonardo da Vinci. W 
ramach projektu „Równe szanse na europejskim rynku 
pracy poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodo-
wych”, młodzież tej placówki doskonali swoje umiejętności 
z zakresu ekonomii i handlu w Lipsku. Uczniowie, odbywa-
jąc staż w firmach na terenie Niemiec, nabywają umiejętno-
ści zawodowe z zakresu biznesu i funkcjonowania małych 
firm, a także doskonalą znajomość języka niemieckiego. W 
przyszłym roku planuje się rozszerzyć ofertę zagranicznych 
praktyk zawodowych dla uczniów poprzez pozyskanie 
partnera z Włoch. Ten nowy projekt „Ugościmy Cię w Euro-
pie” pozwoli młodzieży uczącej się w zawodach: technik 
hotelarstwa i technik organizacji usług gastronomicznych 
poznać „smaki” okolic Rimini – atrakcyjnego turystycznie 
regionu we Włoszech.

Od 1 września 2009 roku jest realizowany projekt 
„Galaktyka współczesnego Rockefellera. Działania dydak-
tyczne z zakresu przedsiębiorczości, logistyki i nauk mate-
matyczno - przyrodniczych”. W czasie jego trwania mło-
dzież nieodpłatnie może wziąć udział w zajęciach dydak-
tycznych z: matematyki, fizyki, chemii, podstaw przedsię-
biorczości i logistyki, wycieczkach edukacyjnych, pokazach 
i sesjach naukowych. Rozpoczęto również realizację trzylet-
niego projektu „Szkoła kluczowych kompetencji”. W tym 
projekcie realizowane są autorskie programy rozwijania 
umiejętności uczniów, uwzględniające kształtowanie kom-
petencji kluczowych w zakresie nauczania: przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyj-
no-komunikacyjnych (ICT), języków obcych i przedsiębior-
czości. Uczniowie z klas objętych projektem otrzymują 
bezpłatne materiały: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory 
zadań, przybory szkolne, kalkulatory, pendrive. Utwo-
rzono portal edukacyjny www.kluczowe-kompetencje.pl, 
na którym odbywa się komunikacja i wymiana informacji 
pomiędzy organami prowadzącymi, nauczycielami, part-
nerami projektu. W celu doskonalenia nabywanych przez 
uczniów umiejętności organizowane są wakacyjne obozy 
naukowe. Młodzież w ramach tego projektu wyjechała do 

Murzasichla na Wakacyjny Obóz Naukowy, aby kształcić się 
z przedsiębiorczości. W następnych latach kolejni ucznio-
wie wyjadą na takie obozy w atrakcyjne miejsca Polski. 

Staszów, Szkolna 11
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w 

Staszowie to szkoła, w której podkreślana jest nie tylko 
wieloletnia tradycja, ale i miejsce gdzie realizuje się śmiałe 
plany, odważnie wyciągając rękę ku przyszłości. „Taka 
postawa nakazuje nam stałe modernizowanie bazy dydak-
tycznej, aby jak najlepiej dopasować ją do potrzeb nowo-
czesnej placówki edukacyjnej. Dysponujemy profesjonalnie 
wyposażonymi pracowniami komputerowymi ze stałym 
dostępem do Internetu, przedmiotowymi salami lekcyj-
nymi wyposażonymi w pomoce dydaktyczne, niezbędne 
do przeprowadzania i urozmaicania lekcji, dobrze przygo-
towanymi laboratoriami językowymi. Możemy pochwalić 
się także sprawnie działającym Centrum Multimedialnym z 
kawiarenką internetową oraz Szkolnym Ośrodkiem Karier, 
których opiekunowie zawsze służą radą i pomocą. Dzięki 
władzom powiatowym, które sfinansowały gruntowny 
remont budynku oraz nowocześnie wyposażyły sale lek-
cyjne i pracownię gastronomiczną, szkoła stała się wizy-
tówką bazy edukacyjnej powiatu” – wyjaśnia dyrektor Jan 
Ungeheuer. 

W szerokim wyborze placówek ponadgimanzjalnych, 
staszowski ekonomik jawi się więc jako szkoła z tradycją, 
mogąca się pochwalić wieloma zasłużonymi dla ziemi sta-
szowskiej absolwentami, niepozostająca jednak tylko na 
wspominaniu tego, co było. Odnowiona i nowocześnie 
wyposażona, jest szkołą na miarę europejską, którą chęt-
nie wybierają młodzi ludzie, pragnący nie tylko zdobyć 
wykształcenie ogólne, ale przede wszystkim ciekawy i kon-
kretny zawód. 

Program projektu zrealizowanego w Jastrzębiej Górze, oprócz nauki języka 
angielskiego, przewidywał także zwiedzanie zabytków Trójmiasta.

Zespół Redakcyjny ZSE

Nowoczesna i znakomicie wyposażona sala gimnastyczna staje się miejscem 
sukcesów sportowych uczniów i nauczycieli. Fot. N. Kiciński.

Zajęcia z informatyki w nowej doskonale wyposażonej pracowni komputerowej.
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Biblioteka funkcjonuje 
w oparciu o kompu-
terowy program MOL 
Optivum, który umoż-
liwia szybką obsługę 
czytelnika. Baza to nie 
tylko karty czytelnika 
i karty książek służące 
do udostępniania zbio-
rów, ale także kata-
logi, kartoteki, księgi 
inwentarzowe, ewi-
dencje czasopism oraz 
wszystkie niezbędne 
statystyki. Bogaty 
księgozbiór biblio-
teki oferuje lektury 
szkolne, beletrystykę, 
literaturę popularno-
naukową i naukową 
a dla uczniów techni-

kum i szkoły zawodowej literaturę i czasopisma fachowe, 
do każdego z oferowanych przez szkołę kierunków kształ-
cenia. Znaczną część zasobów biblioteki stanowią multi-
media: encyklopedie i programy komputerowe, książki w 
wersji audio, filmy fabularne, dokumentalne i edukacyjne 
na kasetach VHS i płytach DVD. Młodzież w bibliotece ma 
także możliwość korzystania z komputerów z dostępem 
do Internetu, kserokopiarki czy skanera. Pod fachowym 
okiem pań z biblioteki można dobrać bibliografię pod-
miotu i przedmiotu do każdego tematu prezentacji matu-
ralnej, czy zebrać materiały do referatu na zajęcia. Pomoc 
ta spotyka się z dużym zainteresowaniem naszych wycho-
wanków. 

Bezpieczeństwo kształcącej się tu młodzieży to jeden z 
priorytetów Staszicówki. Dbają o niego zarówno dyrekcja 
i pedagodzy, jak i personel szkolny. Każdy uczeń ze swoim 

Przy ulicy Koszarowej pod numerem 7 mieści się szereg 
budynków należących do Zespołu Szkół: główny budy-
nek dydaktyczny mieszczący 35 sal i pracowni lekcyj-
nych, aula, internat oraz budynki tworzące bazę spor-
tową szkoły. Przestronna aula z wyodrębnioną sceną to 
doskonałe miejsce na szkolne apele czy akademie. Aula 
gości też mieszkańców okolicy podczas prestiżowych spo-
tkań powiatowych. Różnorodność wyposażenia sal do 
zajęć sportowych wpływa na atrakcyjność zajęć wycho-
wania fizycznego, a także stwarza uczniom możliwości 
uprawiania różnych dyscyplin sportu. Bazę tę stanowi nie 
tylko typowa sala gimnastyczna, ale też sala lustrzana, 
na której odbywa się aerobik oraz sale do gry w tenisa 
czy bilard. Bogato wyposażona szkolna siłownia umoż-
liwia „pracę” nad kształtowaniem sylwetki uczniom ZS i 
chętnym mieszkańcom Staszowa. Umiejętności strzeleckie 
można rozwijać w strzelnicy, wyposażonej w nowoczesny 
sprzęt do strzelectwa pneumatycznego i kulowego. Mając 
na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo młodzieży 
ostatnio doposażono strzelnicę kulową w monitoring 
tarcz i transportery. Wykwalifikowani instruktorzy prowa-
dzą tu zajęcia dla uczniów ZS oraz chętnych z okolicznych 
szkół podstawowych i gimnazjów. Między godziną 800 a 
1500 szkołę wypełnia gwar ponad 1200 głosów młodych 
ludzi - trwają zajęcia lekcyjne. Mimo dogodnych godzin 
obowiązkowych zajęć dydaktycznych, ale też ze względu, 
na bogatą ofertę zajęć dodatkowych, chętni uczniowie 
mogą zakwaterować się w komfortowo wyposażonym 
internacie. Na terenie Zespołu samodzielnie funkcjonuje 
Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym młodzież 
odbywa zajęcia praktyczne. Tutaj też znajdzie już wkrótce 
swoje miejsce Powiatowe Centrum Sportu z pełnowymia-
rową halą sportową i krytą pływalnią, które na pewno 
dodatkowo uatrakcyjnią zajęcia sportowe Staszicówki. 
Niewątpliwie dużym atutem Staszicówki jest bogata gama 
nowoczesnych pomocy dydaktycznych, pozyskiwanych 
dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w 
Staszowie a także ze środków własnych i unijnych. Kom-
putery, projektory multimedialne, tablice interaktywne, 
rzutniki, wizualizery, telewizory, odtwarzacze DVD, radio-
magnetofony, mapy uatrakcyjniają pracę z młodzieżą w 
większości pracowni przedmiotowych i językowych. Nowo-
cześnie wyposażone pod kątem egzaminów potwierdza-
jących kwalifikacje zawodowe są także pracownie przed-
miotów zawodowych – samochodowe, mechatroniki, 
informatyki, budownictwa i drogownictwa. Te ostatnie 
już od roku szkolnego 2010/2011 będą funkcjonować w 
nowych obiektach. Pracownia mechatroniki wyposażona 
m.in. ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej jest naj-
nowocześniejszą w południowej Polsce. Obcowanie na co 
dzień z tego typu sprzętem nie tylko uatrakcyjnia pracę 
nauczycieli, ale też uświadamia młodzieży użyteczność 
poszczególnych przedmiotów nauczania. Swoją docie-
kliwość poznawczą uczniowie Staszicówki mogą rozwi-
jać także w szkolnej bibliotece, która jednocześnie pełni 
funkcję centrum informacji multimedialnej i internetowej. 

Staszicówka to jest TO!!!
„Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie” (S. Staszic) – zgodnie z dewizą swojego 

patrona Zespół Szkół w Staszowie już od ponad pół wieku kształci i wychowuje wielu młodych ludzi nie tylko 
z okolic Staszowa. Położenie w dobrym punkcie komunikacyjnym, a jednocześnie z dala od zgiełku w pięknym 
parku wręcz zachęca do pobierania tu nauki.

Spotkanie z prof. Janem Miodkiem,
z tyłu dyr. Izydor Grabowski.

Praktyka uczniowska w Niemczech w ramach projektu Leonardo da Vinci,
na zdjęciu uczniowie z koordynatorką projektu p. T. Cebulą.

problemem może zgłosić się nie tylko do dyrektora lub 
wychowawcy, ale przede wszystkim do pedagoga szkol-
nego. Zawsze zostanie uważnie wysłuchany i w miarę 
możliwości uzyska potrzebną poradę czy pomoc (sprzyja 
temu przyjaźnie wyposażony gabinet, a miękkie fotele 
zachęcają do rozmów). Pedagog prowadzi też zajęcia dla 
uczniów z dysleksją, którzy w spokoju mogą skupić się 
nad poprawą swoich umiejętności. Idąc naprzeciw rozwo-
jowi dzisiejszej techniki i chcąc sprostać zainteresowaniom 
młodzieży a równocześnie pomóc jej w rozwiązywaniu 
problemów, ZS 2 lata temu uruchomił adres e-mail działa-
jący na zasadach telefonu zaufania. Nad bezpieczeństwem 
czuwa także koordynator ds. bezpieczeństwa. Doraźnej 
pomocy medycznej w nagłych wypadkach udziela zaś pie-
lęgniarka szkolna. Wolny czas między lekcjami można 
miło spędzić w sklepiku szkolnym, który oferuje drobne 
przekąski nie tylko dla głodomorów. W przestronnej i funk-
cjonalnej szatni każdy uczeń ma swoją zamykaną szafkę,  
w której zostawia okrycie i obuwie. Budynek szkoły i jego 
otoczenie od kilku lat są monitorowane, a więc jakiekol-
wiek niewłaściwe zachowania są na bieżąco wykrywane i 
każdy jest tu bezpieczny. Dyrekcja wraz z gronem peda-
gogicznym Staszicówki dbają, aby kształcąca się młodzież 
była solidnie przygotowana do dalszej nauki lub tu zdobyła 
zawód oraz potrafiła odnaleźć swoje miejsce w dynamicz-
nie rozwijającym się świecie. O prawidłowość przebiegu 
procesu dydaktyczno-wychowawczego dba dyrekcja wraz 
z grupą 79 nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do 
nauczania jednego lub kilku przedmiotów. W roku szkol-
nym 2009/2010 pod czujnym okiem wykwalifikowanych 
pedagogów naukę pobiera 1218 uczniów w 6 oddziałach 
liceum ogólnokształcącego, 18 technikum i 15 zasadni-
czej szkoły zawodowej. W odpowiedzi na zmieniającą się 
sytuację ekonomiczną i gospodarczą oraz potrzeby rynku 
pracy Zespół Szkół elastycznie dopasowuje kierunki 
kształcenia - z typowej szkoły mechanicznej stał się w 
ciągu kilku ostatnich lat szkołą otwartą na nowoczesne 
kierunki kształcenia. W liceum znalazła swoje miejsce 
młodzież z zainteresowaniami matematyczno-informa-
tycznymi (poszerzony program nauczania matematyki, 
informatyki, języka angielskiego) i uzdolnieniami huma-
nistycznymi (poszerzony program nauczania języka pol-
skiego i historii). W technikum kształcą się młodzi ludzie, 
którzy wiążą swoją przyszłość z zawodami: specjalisty od 
budowy i obsługi samochodów, drogowca, mechatronika, 
informatyka i od dwóch lat także budowlańca. Ucznio-
wie ci mają zapewnioną przez szkołę praktykę zawodową  
w CKP lub zakładach pracy na terenie powiatu, a nawet 
za granicą. Szkoła posiada też akredytację Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: 
technik pojazdów samochodowych, technik drogo-
wnictwa, technik informatyk i technik mechatronik, a 
wkrótce na pewno też technik budownictwa. W szkole 
zawodowej można zdobyć kwalifikacje do praktycznie 
każdego zawodu, naukę pobierają tu bowiem elektrome-
chanicy pojazdów samochodowych, operatorzy obra-
biarek skrawających, mechanicy - monterzy maszyn 
i urządzeń, blacharze samochodowi, stolarze, lakier-
nicy, sprzedawcy, kucharze małej gastronomii, fryzje-
rzy, murarze, rzeźnicy – wędliniarze i inni. Praktyczną, 
jak już wspomniano, wiedzę zawodową pozyskują oni 
na miejscu – w Centrum Kształcenia Praktycznego lub w 
zakładach pracy z terenu powiatu, które spełniają wyma-

Obchody Roku S. Wyspiańskiego w Staszicówce, na zdjęciu uczestnicy międzysz-
kolnego konkursu z dyr. I. Grabowskim i nauczycielami j. polskiego.

Projekt Akademia Kluczowych Kompetencji, na zdjęciu uczniowie klas pierwszych 
– uczestnicy projektu.

Nowoczesna pracownia języka angielskiego, na zdjęciu uczniowie kl. II Techni-
kum Mechatronicznego z nauczycielem K. Janikiem.

Rajd Szkolny, na zdjęciu młodzież wraz z opiekunem M. Siłką.



20 21

gania programowe. Egzaminy, potwierdzające kwalifika-
cje zawodowe w zawodach: elektromechanik pojazdów 
samochodowych, blacharz samochodowy, mechanik 
– monter maszyn i urządzeń, lakiernik, stolarz, kucharz 
małej gastronomii i sprzedawca odbywają się na miejscu, 
w CKP, więc uczniowie, mając egzamin „niejako u siebie” 
tym samym zwiększają swoje szanse na pozytywny jego 
wynik. 

Ceńcie myślenie twórcze, poddawajcie w wątpli-
wość wszystko i każcie się dziwić wszystkiemu (J. A. 
Kumański). Mądry nauczyciel troszczy się przede wszyst-
kim o dobro swoich uczniów, o ich wszechstronny rozwój 
intelektualny i emocjonalny. Nauczyciel XXI wieku, aby 
przygotować młodego człowieka do pełnienia różno-
rodnych ról społecznych, skupia się w codziennej pracy 
na takich działaniach, które wyzwolą w wychowankach 
pragnienie dalszego zdobywania wiedzy czy doskonale-
nia zawodowego. Dyrekcja i wszyscy nauczyciele Sta-
szicówki postawili sobie cel, aby zapewnić wszyst-
kim młodym ludziom wysoką jakość kształcenia, bez 
dodatkowych, często bardzo kosztownych korepetycji. 
Od wielu lat, m.in. dzięki finansowemu wsparciu Staro-
stwa Powiatowego w Staszowie, chętni uczniowie mogą 
uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych. 
Zarówno uczniowie wszechstronnie uzdolnieni i ci, którzy 
muszą usystematyzować swoją wiedzę, znajdą w ofercie 
pozalekcyjnej coś dla siebie. Maturzyści mogą skorzystać z 

zajęć fakultatywnych z poszczególnych przedmiotów 
maturalnych, dlatego bez większych obaw przystępują 
do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 
Staszicówka wspiera uczniów szczególnie uzdolnionych 
literacko i artystycznie. Młodzież zainteresowana litera-
turą, teatrem czy filmem, może rozwijać swoje pasje i 
zainteresowania w kołach przedmiotowych, zajęciach 
teatralnych czy Szkolnym Klubie Filmowym, które w 
dużej mierze wpływają na odbiór dzieła. Spotkania mło-
dzieży w SKF pozwalają poznać dorobek artystyczny twór-
ców światowego i polskiego kina, a zwłaszcza niedoce-
nianego kina autorskiego. Kreatywni, uzdolnieni aktorsko 
uczniowie, mogą przygotowywać inscenizacje teatralne 
czy programy kabaretowe. Tradycją stało się uczestnictwo 
w Festiwalu Kultury Szkół, którego organizatorem jest 
Staszowski Ośrodek Kultury. Podczas przeglądu widzowie 
mają okazję obejrzeć występ kabaretu czy posłuchać szkol-
nego zespołu muzycznego. Szkolny zespół muzyczny, 
wyposażony w instrumenty muzyczne i nowoczesną 
aparaturę nagłaśniającą, działa pod kierunkiem dwóch 
nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami do nauczania muzyki. 
Muzycy dbają o oprawę akademii i uroczystości szkolnych 
oraz reprezentują szkołę na imprezach organizowanych 
na terenie powiatu. Inną imprezą kulturalną, która cieszy 
się wielkim powodzeniem wśród uczniów Staszicówki jest 
konkurs literacki - Turniej Jednego Wiersza o Laur Jesieni 
(organizowany przez SOK). Konkursy recytatorskie, a w 
szczególności Ogólnopolski Konkurs Recytatorski i Poezja 
i Proza na wschód od Bugu, są bardzo popularne wśród 
naszej młodzieży. Jesteśmy godnie reprezentowani nie 
tylko na eliminacjach wojewódzkich, ale także central-
nych. Finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Poezja i Proza 
na Wschód od Bugu został w 2009 roku Maciej Sajur, 
uczeń klasy IIIa LO. Nauczyciele języka polskiego i języków 
obcych w Zespole Szkół wyszli z inicjatywą propagowa-
nia wśród młodzieży staszowskich szkół ponadgimnazjal-
nych literatury polskiej i obcej. Jest to szczególnie cenna, 
a zarazem oryginalna inicjatywa, ponieważ uczestnicy 
konkursu nie tylko recytują wiersze w języku polskim, ale 
także w wybranym przez siebie języku obcym np. rosyj-
skim, angielskim, niemieckim. Międzyszkolny konkurs 
Romantyczne Klimaty i nie tylko cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem młodzieży. Kulturę polską, angiel-
ską, rosyjską czy niemiecką, młodzież Zespołu Szkół ma 
okazję poznać dzięki konkursom literackim i językowym. 
Warto wymienić spośród nich Dni Języka Polskiego, Dni 
Języka Angielskiego i Rosyjskiego. Wypełniają je kon-
kursy literackie (np. o życiu i twórczości A. Puszkina, J. 
W. Goethego czy C. K. Norwida), a także językowe. Ory-
ginalnym pomysłem nauczycieli rusycystów są konkursy 
Spacerkiem po Moskwie i Petersburgu, podczas których 
uczniowie nie tylko poznali historię i współczesność rosyj-
skich miast, ale mogli obejrzeć unikalne matrioszki czy 
samowary. Konkursy translatorskie, przedstawienia w 
języku angielskim czy przedstawienia z okazji Halloween 
Day – to tylko nieliczne imprezy popularyzujące kulturę 
krajów anglojęzycznych. Język ojczysty, tak często lek-
ceważony przez Polaków, ma swoje święto podczas Dni 
Kultury Języka. W 2008 roku uświetnił je znakomity języ-
koznawca i niezmordowany popularyzator polszczyzny 
– profesor Jan Miodek, który wygłosił wykład na temat 
- Zmiany w polszczyźnie po 1989 roku. Uczniowie naszej 
szkoły biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych. W 2009 roku uczennica Barbara Bosie-

 Pracownia mechatroniki, na zdjęciu zestaw do symulacji procesów 
przemysłowych.

Biblioteka, na zdjęciu Szkolne Centrum Informacji Mulitimedialnej i Internetowej.

wicz została finalistką Olimpiady Języka Rosyjskiego, a 
Tomasz Tywoniuk Olimpiady Historycznej Losy Polaków 
na Wschodzie po 17 IX 1939 roku. Młodzież angażuje 
się też w konkursy matematyczno - przyrodnicze, takie 
jak Kangur Matematyczny, Matematyka Plus, Kwadratura 
Koła (wyróżnienia), czy konkursie fizycznym- Lwiątko. W 
wojewódzkim konkursie Matematyczna Piłka Nożna mło-
dzież naszej szkoły zdobyła zaszczytne II miejsce. Dużą 
popularnością cieszy się powiatowy konkurs Arystoteles 
– Senior. W kategorii wiedzy matematyczno-przyrodniczej 
zdobyliśmy w 2008 roku I i III miejsce, a w roku 2009 
– III. Ciekawą propozycją dla żądnych nowych wyzwań 
uczniów są realizowane w Zespole Szkół projekty, w tym 
także unijne. W roku szkolnym 2008/2009, uczniowie klas 
pierwszych wzięli udział projekcie Matematyka Pierwsza 
Klasa. Udział w tym projekcie, a także dodatkowe zajęcia 
z matematyki finansowane przez Starostwo Powiatowe w 
Staszowie, są cenną pomocą dla młodzieży, która w 2010 
roku musi zmierzyć się z tym trudnym przedmiotem na 
egzaminie maturalnym.

W roku szkolnym 2007/2008 realizowano projekt 
EFS Przyjazna Szkoła - Kreatywna Staszicówka, który 
obejmował szereg zadań, takich jak: działalność koła 
artystycznego, koła miłośników języka angielskiego, koła 
historycznego czy turystyczno-krajobrazowego. Kolej-
nym przedsięwzięciem, był udział w projekcie Spotlight 
on English and Culture, a zwłaszcza English Teaching, 
finansowanym z funduszy Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. Projekt realizowano w okresie od 1 kwietnia do 
31 grudnia 2008 roku. Uczniowie mogli rozwijać zdolno-
ści artystyczne w teatrzyku anglojęzycznym, poznawać 
kulturę angielską dzięki obchodom Dnia Świętego Patryka 
czy biorąc udział w szkolnych i ogólnopolskich konkursach 
czytelniczych. Dodatkowo, w ramach projektu, najlepsza 
uczennica Zespołu Szkół spędziła trzy tygodnie na obozie 
w Piekarach. W bieżącym roku szkolnym realizowany jest 
kolejny projekt EFS Akademia Kompetencji Kluczowych, 
który skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych Polski Wschodniej. Obejmuje zajęcia z informatyki 
– ECDL, języka angielskiego i podstaw przedsiębiorczo-
ści. Program ten adresowany jest przede wszystkim do 
uczniów klas pierwszych, którzy uzyskali najlepsze wyniki 
z testów wstępnych. W trakcie projektu uczniowie będą 
rozwiązywać testy ewaluacyjne z zakresu danego przed-
miotu i ankiety ewaluacyjne. Po pierwszym roku realizacji 
programu przewidziano testy końcowe. W czerwcu 2012 
roku uczniowie otrzymają międzynarodowy certyfikat 
ECDL, po zdaniu egzaminów z poszczególnych przedmio-
tów. Dla absolwenta technikum ważne jest posiadanie 
doskonałych kwalifikacji zawodowych. Dzięki projektowi 
Uczeń z Międzynarodowym Certyfikatem Zawodo-
wym, młodzież może wziąć udział w bezpłatnych szko-
leniach, umożliwiających zdobycie tytułu Microsoft Certi-
fied Professional oraz Microsoft Certified System Admini-
strator. Młodzież może korzystać z zagranicznych praktyk 
zawodowych (głównie w Niemczech), w ramach unijnego 
projektu Leonardo da Vinci.

Dla uczniów technikum przygotowane są niestandar-
dowe zajęcia edukacyjne, takie jak wyjazdy do zakładów 
Fiata w Tychach i Opla w Gliwicach. W bogatej ofercie 
zajęć pozalekcyjnych nie może zabraknąć zajęć sporto-
wych. W ramach SKS młodzież może uczęszczać na tre-
ningi piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej. Dzięki temu 
Zespół Szkół jest godnie reprezentowany na zawodach 

sportowych z poszczególnych dyscyplin, a co ważniejsze 
zdobywamy medale i to nie tylko w zawodach międzysz-
kolnych, ale na szczeblu powiatowym czy wojewódzkim. 
Sporty obronne, a zwłaszcza sekcja strzelecka cieszą się 
ogromną popularnością wśród młodzieży. Swoimi umie-
jętnościami mogą imponować nie tylko podczas zawodów 
strzeleckich, ale także Ogólnopolskim Turnieju Strzeleckim 
Srebrne Muszkiety, czy Sprawni jak żołnierze. W turnieju 
Srebrne Muszkiety drużyna chłopców i dziewcząt doszła 
do eliminacji centralnych w roku szkolnym 2007/2008, 
a w zawodach Sprawni jak żołnierze, drużyna szkolna 
dwukrotnie walczyła w mistrzostwach Polski. W 2008 
roku podczas Zawodów Wojewódzkich PCK, nasi ucznio-
wie zajęli drugie miejsce, a w Zawodach Wojewódzkich 
Obronności i Ochrony Ludności I miejsce. Obecny wice-
mistrz Polski LOK-u seniorów, Marcin Szymański, jest 
wychowankiem sekcji strzeleckiej Zespołu Szkół. Podobne 
sukcesy odnotowali uczestnicy Zawodów Wojewódzkich z 
Ochrony Przeciwpożarowej zdobywając IV miejsce. Jesie-
nią i wiosną dla chętnych uczniów organizowane są rajdy 
w Tatry i Bieszczady, rowerowe wycieczki krajoznawcze, 
a także wyjazdy do teatrów, kina, muzeów czy oceanarium.

Zespół, od wielu już lat, ściśle współpracuje z lokal-
nymi instytucjami wspierającymi kulturę – Staszowskim 
Towarzystwem Kulturalnym, Muzeum Ziemi Staszowskiej, 
Staszowskim Ośrodkiem Kultury, Towarzystwem Pro Civi-
tas. Nasi uczniowie chętnie angażują się w liczne akcje 
charytatywne i wolontariaty (np. Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy, świąteczna zbiórka żywności), czy pro-
pagowanie akcji społecznych, takich jak krwiodawstwo, 
transplantologia. Staszicówka stymuluje rozwój ucznia, 
poprzez dodatkową bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, 
rozwija pasje, uczy kreatywności, pozwala na dojrzałe i 
świadome uczestnictwo w życiu społecznym i kultural-
nym Europy, a oddanie i życzliwość nauczycieli wobec 
wychowanków czyni ją szkołą przyjazną. Nasi absolwenci 
świetnie sobie radzą w rzeczywistości XXI wieku.

Staszicówka oprócz pucharów zdobytych przez sportowców prezentuje kolekcję 
wydawnictw Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Tekst: Magdalena Ablewicz, Anna Banaś
Foto: z archiwum szkoły
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W Zespole Szkół im. St. Staszica, od dwóch lat działa 
Technikum Budowlane. Rozpoczęcie kształcenia, zwłasz-
cza zawodowego, obliguje do spełnienia wielu warunków 
np. pozyskania odpowiedniej kadry. Należy też stworzyć 
pracownię do nauki przedmiotów zawodowych, co wiąże 
się ze znaczącymi wydatkami, które musiało ponieść Sta-
rostwo Powiatowe. Problemem staje się zorganizowanie 
praktyk uczniowskich, będących niezbędnym wymogiem 
przy realizacji programu technika. Przed takim proble-
mem stanął w tym roku Zespół Szkół, gdyż po raz pierw-
szy uczniowie drugiej klasy „budowlanki” musieli udać 
się na praktyki uczniowskie. Późną jesienią podjęto roz-
mowy z firmą ADMA prezesa Mariana Adamczyka, jako 
z jednym z potentatów w tej branży. Przy wyborze kiero-
wano się nie tylko wielkością firmy i liczbą zatrudnionych 
osób, ale również potencjałem w postaci parku maszyno-

wego, bazy, możliwością zapewnienia dowozów i opieki 
instruktorów, a także dotychczasowym doświadczeniem 
w szkoleniu młodzieży. Firma ta od lat przygotowuje do 
zawodów murarza i betoniarza pracowników młodocia-
nych – uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Aktual-
nie jest tam najwięcej uczniów na tzw. praktycznej nauce 
zawodu, bo około 40. Zdobywają tam kwalifikacje zawo-
dowe uczniowie ze szkół w: Staszowie, Łagowie i Osieku. 

W dniach od 1 do 12 lutego br., pierwsza grupa 
uczniów Technikum Budowlanego udała się na praktyki, 
których celem było poznanie struktury organizacyjnej 
przedsiębiorstwa budowlanego, organizacji i wykony-
wanie robót budowlanych. W pierwszym dniu uczniowie 
przeszli szkolenie BHP i zapoznali się z zakładem.

W kolejnych dniach byli kierowani na różne budowy 
m.in. w Waśniowie i Koniemłotach, gdzie, pod okiem 
fachowców, wykonywali zlecone prace. Mogli przekonać 
się, że praca na budowie nie zawsze należy do najłatwiej-
szych i najprzyjemniejszych, zwłaszcza o tej porze roku. 
Dzieląc się wrażeniami po powrocie podkreślali jednak, 
że tak naprawdę, mimo iż była to ich pierwsza praktyka 
(następne dłuższe w kolejnych latach), dużo się nauczyli, a 
przynajmniej ,,popróbowali się w zawodzie”. Wykonywali 
nie tylko czynności pomocnicze i porządkowe, lecz rów-
nież prace „fachowe” np. zakładanie szalunków, zacie-
ranie wylewek, betonowanie słupów fundamentowych, 
konstruowania stropu Ackermana, a nawet, jak pochwalił 
się jeden z uczniów, układanie płytek. Praktyka przebiegła 
bez zakłóceń i problemów. Dzięki firmie ADMA, która nie 
tylko buduje, ale również wychowuje przyszłych fachowców, 
możliwa była realizacja bardzo ważnego etapu ich kształce-
nia zawodowego.

ADMA buduje i wychowuje…
Zachodzące przemiany gospodarcze oraz sytuacja na rynku pracy wymusiły konieczność dostosowywania się 

szkół do nowej sytuacji. Jedną z nich było wprowadzenie nowych kierunków kształcenia we wszystkich szkołach 
ponadginazjalnych na terenie powiatu staszowskiego. 

Uczniowie Technikum Budowlanego na praktyce w ,,ADMIE”,
z prawej prezes Marian Adamczyk.

Budynek internatu. Fot. R. Jaworska.

Tekst: dr Sławomir Maj

INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ST. STASZICA W STASZOWIE ZAPRASZA

Gimnazjalisto, gimnazjalistko:
* męczy cię widmo codziennych dojazdów do szkoły,
* nie masz czasu na naukę, odpoczynek, spotkania z 

rówieśnikami,
* nie masz warunków na regularne i zdrowe posiłki,
* nie masz dostępu do Internetu, 
* jest ci potrzebna pomoc w nauce? 
Internat jest idealnym rozwiązaniem twoich pro-

blemów! U nas czekają cię same korzyści!
Nasz internat jest integralną częścią Zespołu Szkół im. 

St. Staszica w Staszowie. Usytuowany jest na obszarze 
parkowym z terenem rekreacyjnym, który został urzą-
dzony ze środków pozyskanych z Powiatowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska w Starostwie. Jest on miejscem 
wypoczynku oraz imprez plenerowych dla mieszkańców 
internatu np.: spotkań integracyjnych, wspólnego grillo-
wania itp. Jesteśmy placówką, która może poszczycić 
się standardem, o jakim inne internaty w całym kraju 
mogą jedynie pomarzyć! Oferujemy 110 miejsc w 4, 3 
lub 2-osobowych komfortowo, nowocześnie i estetycz-
nie urządzonych pokojach (każdy z dostępem do wła-
snej łazienki), przeznaczonych dla uczniów wszystkich 
staszowskich szkół ponadgimnazjalnych. Część pokoi 
udostępniamy młodzieży, która przyjeżdża z całego woje-
wództwa świętokrzyskiego do Zespołu Szkół na miesięczne 
kursy z przedmiotów zawodowych. Stwarza to okazję 
do nawiązywania kontaktów, zawierania nowych znajo-
mości, przyjaźni między młodzieżą. Przy doborze miesz-
kańców do poszczególnych pokoi bierzemy pod uwagę 
prośby i sugestie rodziców, samych wychowanków, jak 
również rocznik i typ szkoły. Procentuje to dobrym samo-
poczuciem wszystkich mieszkańców, miłą atmosferą, bra-
kiem konfliktów. Dysponujemy ponadto następującymi 
pomieszczeniami ogólnodostępnymi: salą komputerową 
ze stałym dostępem do Internetu, świetlicą wyposażoną w 
nowoczesny sprzęt audiowizualny i telewizję satelitarną, 
dużą jadalnią. Na II piętrze urządzony jest wygodny kącik, 
który w zależności od potrzeb młodzieży służy do cichej 
nauki lub wypoczynku. Całość bazy internatu dopełnia 
nowocześnie wyposażona kuchnia. Dzięki wdrożeniu sys-
temu HACCP zapewniamy wysokie bezpieczeństwo kon-
sumentom, czego potwierdzeniem są maksymalne oceny 
kontroli sanitarnych). Wychowankom mieszkającym w 
internacie zapewniamy: całodobową, życzliwą opiekę 
wychowawców, przyjazną atmosferę, doskonałe warunki 
do nauki (zapewniamy miejsca do nauki cichej, stwarzamy 
możliwość uczenia się w innym czasie niż regulaminowy), 
komfortowe warunki do odpoczynku i aktywnego spę-
dzania czasu wolnego, smaczne i zdrowe posiłki w przy-
stępnej cenie, pomoc wychowawców w rozwiązywaniu 
problemów szkolnych i osobistych. W trakcie pobytu w 
internacie młodzież poznaje normy współżycia społecz-
nego, uczy się tolerancji, obowiązkowości, samodziel-
ności, dyscypliny. Wychowankowie przestrzegają zasad 
zawartych w regulaminie internatu, regulaminie bhp, 
porządku dnia, które obowiązują podczas pobytu w naszej 
placówce. W ramach dyżurów nasi podopieczni dbają o 
czystość i estetykę terenu zieleni wokół budynku, ład w 
stołówce i innych pomieszczeniach. Dzięki temu nabie-
rają szacunku do pracy. Rodzice powinni wiedzieć, że 
wychowawcy nie szczędzą wysiłku, aby zapewnić opiekę i 
bezpieczeństwo wszystkim wychowankom, niosą pomoc 
w trudnych sytuacjach, dokładają wszelkich starań, aby 
uczniowie osiągnęli powodzenie szkolne, wspierają w 

Teren rekreacyjny z miejscem na imprezy plenerowe. Fot. J. Mazanka.

Przy grillu, wychowankowie internatu. Fot. R. Jaworska.

trudnym procesie wychowania. Jednym z najważniejszych 
zadań internatu jest stworzenie młodzieży jak najlepszych 
warunków do nauki i osiągania sukcesów w szkole. W 
naszym internacie nauka własna wychowanków jest prio-
rytetem, przeznaczamy na nią 2 i pół godziny dziennie 
(16.00-18.30). Wymagana jest obowiązkowa obecność 
wszystkich wychowanków, zachowanie atmosfery ciszy 
i skupienia, pełne zaangażowanie i optymalne wykorzy-
stanie tego czasu. Oferujemy młodzieży także pomoc 
w nauce – całkowicie bezpłatne zajęcia z matematyki i 

Nowocześnie wyposażona kuchnia. Pani  M. Zaborowska podczas 
przygotowywania posiłków. Fot. J. Mazanka.
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Estetycznie urządzona i nowocześnie wyposażona świetlica. Fot. R. Jaworska.

języka angielskiego, prowadzone przez zaprzyjaźnionych 
z internatem nauczycieli Zespołu Szkół. Swoją wiedzą 
i pomocą w nauce służą także wychowawcy, a w razie 
potrzeby wychowankowie mają możliwość skorzystania z 
największego banku informacji, jakim jest Internet oraz z 
bogatych zasobów biblioteki ZS. Pewną ilość książek i cza-
sopism biblioteka użyczyła nam bezterminowo, są stale 
do dyspozycji młodzieży internatu. Ale przecież nie samą 
nauką młody człowiek żyje! My to rozumiemy i oferu-
jemy szereg zajęć, które urozmaicają czas wolny. Dużą 
popularnością cieszą się zajęcia sportowe, które organizu-
jemy korzystając z bazy Zespołu Szkół. Pod opieką wycho-
wawców chętni chłopcy i dziewczęta ćwiczą w siłowni, 
grają w tenis stołowy, w bilard czy siatkówkę). Atrakcyjną 
formą aktywności fizycznej są wycieczki piesze i rajdy, 
które też znajdują się w ofercie pracy opiekuńczo-wycho-
wawczej. Nasz internat wypracował własny kalendarz 
imprez i uroczystości, znalazły się w nim te tradycyjne 
jak np.: spotkania integracyjne, andrzejki, Wigilia (która 
z uwagi na wyjątkową oprawę i nastrój na długo pozo-
staje w pamięci młodzieży, pracowników i zaproszonych 
gości), Dzień Kobiet, pożegnanie maturzystów czy dysko-
teki, ale organizujemy także zabawy choinkowe dla dzieci 
pracowników ZS. Poprzez zaangażowanie w działalność 
kulturalną w internacie młodzież ma możliwość rozwija-
nia zdolności i zainteresowań: recytatorskich, aktorskich, 
plastycznych i dekoratorskich, umiejętności organizator-
skich, współpracy w grupie rówieśniczej. Uczestniczymy 
także w imprezach kulturalnych, uroczystościach i wysta-
wach odbywających się na terenie miasta: w SOK, ratu-
szu, Muzeum Ziemi Staszowskiej, do którego tradycyjnie 

Wizyta wolontariuszy z Azji. Fot. R. Jaworska.

Pożegnanie maturzystów – kwiecień 2008. Kierownik E. Maj wręcza serduszka
z mottem na życie i grosikiem na szczęście. Fot. R. Jaworska.

Jadalnia internatu jednorazowo może pomieścić 80 osób. Fot. R. Jaworska.

Wygodny kącik wypoczynkowy. Fot. R. Jaworska.

Stawiamy na sport! Wychowankowie internatu podczas gry w tenisa stołowego. 
Fot. R. Jaworska.

Bilard jest ok. Ci chłopcy lubią taką formę ruchu. Fot. R. Jaworska.

Środowe zajęcia w sali gimnastycznej ZS.
         Dziewczęta i chłopcy podczas meczu w siatkówkę. Fot. R. Jaworska.

już zabieramy wychowanków klas pierwszych, aby poznali 
historię i dorobek miasta, w którym uczą się i miesz-
kają. W ramach współpracy z instytucjami wspierającymi 
wychowanie m.in. z sanepidem, poradnią psychologicz-
no-pedagogiczną, policją, PCK odbywają się w internacie 
spotkania, prelekcje, pogadanki, zajęcia warsztatowe na 
różne tematy. Stwarzamy wychowankom możliwość sko-
rzystania z indywidualnych porad psychologa i pedagoga. 
Posiadanie bazy lokalowej na bardzo wysokim poziomie, 
pozwala nam przyjmować osoby z różnych instytucji np.: 
egzaminatorów OKE, gości z Ukrainy, Francji, Słowacji – w 
ramach współpracy ze staszowskimi szkołami oraz Sta-
rostwem, uczestników programów Socrates itp. Ostat-
nio gościliśmy młodych wolontariuszy z Chin, Indonezji 
i Hongkongu, którzy odbyli szereg spotkań z młodzieżą 
wszystkich staszowskich szkół średnich, a także z wycho-
wankami internatu. Dla naszej młodzieży wizyty obcokra-
jowców są okazją do nawiązania nowych znajomości, szli-
fowania języków obcych, poznawania innych kultur. Na 
uwagę zasługuje informacja dotycząca kosztów pobytu 
w internacie – wychowanek płaci tylko za wyżywienie, 
opłata stała jest symboliczna. Rodzice uczniów uczą-
cych się i zamieszkujących w trakcie nauki w interna-
cie mają prawo do zwiększonego zasiłku rodzinnego.

Wychowawcy internatu i obsługa dokładają wszelkich 
starań, aby stale podnosić jakość i standard świadczonej 
pracy. Każdy wychowanek traktowany jest z życzliwym 
zainteresowanie i szacunkiem.

Internat Zespołu Szkół im. St. Staszica
ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów

Tel.: 15 864 27 59

Tekst: Renata Jaworska,
nauczyciel – wychowawca w Internacie ZS w Staszowie

Przykładowe pokoje dla młodzieży. Fot. R. Jaworska.
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Pracownia komputerowa w CKP.

Pracownia obróbki wiórowej w CKP.

Pracownia stolarska w CKP.

Prezentacja ofert edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu staszowskiego 
w CKP.

Kadrę Centrum Kształcenia Praktycznego stanowi 
25 nauczycieli oraz 9 osób administracji i obsługi.

Uczniowie kształcą się obecnie w następujących 
zawodach :

- mechanik-monter maszyn i urządzeń,
- blacharz samochodowy,
- stolarz,
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- operator maszyn skrawających,
- technik mechanik,
- technik drogownictwa,
- technik budownictwa.

Lokalizacja i obiekty Centrum Kształcenia Praktycznego:

Budynek biurowy – księgowość, administracja, pokój 
nauczycielski, stołówka wraz z zapleczem kuchennym, 
pomieszczenia socjalne, łazienki dla uczniów oraz szatnia.

Budynek główny, w którym mieszczą się: (pracownie 
obróbki ręcznej, pracownia mechanika montera, pracow-
nia blacharstwa samochodowego, pracownia samochodo-
wych napraw bieżących, pracownia obróbki plastycznej, 
pracownia elektrotechniki samochodowej, nowoczesna 
stacja diagnostyczna z pełnym wyposażeniem niemieckiej 
firmy MAHA, pracownia wspomagania diagnostyki samo-
chodowej, pracownia metrologiczna, pracownia kompu-
terowego wspomagania projektowania wyposażona w 10 
stanowisk symulacyjnych do programowania i wizualizacji 
obróbki na maszynach CNC). Pracownie wyposażone są w 
nowy sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji zadań 
dydaktycznych, a uczniowie mają zapewnione wszelkie 
materiały eksploatacyjne niezbędne do realizacji zadań 
programowych.

Nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji dwa nowo-
czesne samochody osobowe, stanowiące pomoce dydak-
tyczne: Peugeot 206 (benzyna) oraz Fiat Punto (Diesel) a 
ponadto zaplecze w postaci dwóch sal wykładowych, sali 
konferencyjnej, pracowni komputerowej, biblioteki mul-
timedialnej wyposażonej w 4 stanowiska komputerowe 
z dostępem do internetu oraz niezbędnych programów 
komputerowych, a także literatury fachowej w postaci 
książkowej.

Centrum obróbki wiórowej wyposażone w 16 kon-
wencjonalnych maszyn do obróbki wiórowej (tokarki, 
frezarki, szlifierki, wiertarki, strugarka). W chwili obec-
nej trwają starania o zakup nowoczesnych maszyn CNC 
z kompletem narzędzi oraz nowoczesnych symulatorów 
umożliwiających programowanie maszyn sterowanych 
numerycznie.

Stolarnia wyposażona w dwadzieścia maszyn do 
obróbki drewna, w tym 13 nowoczesnych maszyn pro-
dukcji włoskiej oraz pełen zestaw narzędzi do obróbki 
ręcznej i elektronarzędzi.

Spawalnia z pracownią obróbki plastycznej wyposa-
żona jest w 5 stanowisk spawalniczych, urządzenia do 
spawania gazowego, urządzenia do spawania metodą 
MAG, MIG, TIG (spawanie stali zwykłej, stali nierdzewnej i 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie 
Centrum Kształcenia Praktycznego, jako samodzielna jednostka oświatowa, powstało w 2003 

roku decyzją Uchwały Rady Powiatu, w wyniku przekształcenia starych warsztatów szkolnych przy 
ulicy Koszarowej w Staszowie.

aluminium) oraz urządzenie do cięcia plazmowego.
Pracownie budowlane wyposażone w niezbędny 

sprzęt do realizacji programu w zawodzie „Technik 
budownictwa” wraz z pomieszczeniami magazynowymi.

Budynki CKP zostały gruntownie zmodernizowane, 
wyremontowane i docieplone, a dach na budynku biu-
rowym został całkowicie przebudowany. Obecnie pro-
wadzone są prace zmierzające do tego, aby budynki 
Centrum Kształcenia Praktycznego były zasilane energią 
odnawialną tj. przy użyciu kolektorów słonecznych. 

W Centrum Kształcenia Praktycznego zainstalowano 
sieć internetową, telefoniczną oraz monitoring wizyjny, a 
nauczyciele i uczniowie mogą korzystać z wszelkich urzą-
dzeń multimedialnych.

Centrum Kształcenia Praktycznego jest w woje-
wództwie świętokrzyskim jednym z największych i 
najlepiej wyposażonych ośrodków egzaminacyjnych 
do przeprowadzania egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe.

Obecnie w Centrum przeprowadzane są egzaminy 
zewnętrzne w następujących zawodach:

- kucharz małej gastronomii,
- sprzedawca,
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- blacharz samochodowy,
- stolarz,
- mechanik-monter maszyn i urządzeń.
Każdego roku egzaminowanych jest ponad 200 

uczniów ze Staszowa, Kielc i okolicznych powiatów. 
Uczniowie, pobierający praktyczną naukę zawodu w CKP 
w Staszowie, osiągają bardzo dobre wyniki na egzami-
nie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Od kilku 
lat przy Centrum Kształcenia Praktycznego działa Powia-
towy Zespół Doradców Metodycznych. Dzięki staraniu 
Centrum doradcy wyposażeni są w niezbędny sprzęt kom-
puterowy, audio-wizualny oraz materiały eksploatacyjne, 
pozwalające im na realizowanie szkoleń dla nauczycieli 
powiatu staszowskiego. PZDM jest organizatorem wielu 
konkursów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół średnich.

CKP jest organizatorem praktyk zawodowych dla 
uczniów oraz szkoleń w specjalistycznych ośrodkach, 
organizuje również szkolenia dla nauczycieli oraz osób 
dorosłych.

W roku 2009, CKP pozyskało środki unijne z POKL w 
wysokości ponad 500 000 zł na zorganizowanie kursu 
spawalniczego dla młodzieży oraz doposażenie pracowni 
elektromechanika samochodowego w specjalistyczny 
sprzęt.

CKP organizuje akcje na rzecz społeczności lokalnej np. 
cykliczne bezpłatne badania pojazdów na Stacji Kontroli 
Pojazdów, spotkania, konferencje, prowadzi działalność 
usługową, współpracuje z różnego rodzaju instytucjami 
i zakładami pracy.

Godnym podkreślenia jest fakt ciągłego i aktywnego 
wspierania Centrum Kształcenia Praktycznego przez Sta-
rostwo Powiatowe w Staszowie. Wsparcie finansowe i 
merytoryczne pozwoliło na utrzymanie oraz rozwój szkol-
nictwa zawodowego na terenie powiatu staszowskiego. 
Baza, jaką stanowią obecnie szkoły o profilu zawodowym 
na terenie powiatu jest bardzo dobra.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie
ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów

tel/fax: (015) 864-39-65,
www.ckp.staszow.com,

e-mail: ckpstasz@op.pl, ckpstaszow@onet.eu

Sala wykładowa w CKP.

Stacja Kontroli Pojazdów w CKP.

W pracowni samochodowej CKP.

Tekst i fot.: mgr inż. Jerzy Jabczuga
dyr. Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie
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Uczestnicy Powiatowego Konkursu Sudoku – 22.02.2010 r. Fot. Mariusz Ziętarski.

Początkowo, do pracy delegowało swoich przedstawi-
cieli kilka gmin z terenu powiatu staszowskiego. Aktual-
nie, nieprzerwanie, doradcę utrzymuje Połaniec i Bogoria, 
pozostali to nauczyciele pracujący w szkołach prowadzo-
nych przez Starostwo Powiatowe w Staszowie. Wskaza-
nym byłby powrót do poprzedniej sytuacji polegającej na 
szerszej współpracy miast i gmin w powiecie, powołanie 
większej liczby doradców od różnych przedmiotów.

Obecnie, obowiązki doradców pełni pięciu nauczycieli:
dr Sławomir Maj1)  (historia, wiedza o społeczeń-

stwie, organizacja i zarządzanie oświatą; Zespół Szkół im. 
Stanisława Staszica w Staszowie) – koordynator,

mgr Maria Kinga Orlicz2)  (język polski, logopedia, 
organizacja i zarządzanie oświatą; Publiczne Gimnazjum 
nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu),

mgr Sylwester Poziomek3)  (język angielski; Liceum 
Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w 
Staszowie, wojewódzki ekspert przedmiotowy),

mgr Mariusz Ziętarski4)  (biologia, wychowanie 
fizyczne, specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciw-
pożarowej, wojewódzki ekspert przedmiotowy; Liceum 
Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w 
Staszowie),

mgr Renata Zybała5)  (edukacja wczesnoszkolna z 
wychowaniem przedszkolnym; Publiczne Przedszkole w 
Bogorii).

Z zespołem współpracuje edukator i ekspert komisji 
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ds. awansu zawodo-
wego nauczycieli – mgr Maria Sipowicz.

Priorytetowym celem doradców jest wspomaganie 
nauczycieli w ich rozwoju zawodowym, zdobywaniu 
nowych kompetencji, wynikających z realizacji podstaw 
programowych poprzez organizowanie różnych form 
szkoleniowych. W przeciągu kilku lat swego istnienia 
PZDM przeprowadził dziesiątki konferencji przedmioto-

wych, konsultacji, warsztatów. 
Zespół zajmuje się również recenzowaniem i opiniowa-

niem programów. Doradcy wspomagają działania zespo-
łów samokształceniowych w swoich szkołach. Propozycja 
PZDM obejmuje także:

* dyżury metodyczne – każdy poniedziałek w godz. od 
900-1300,

* dyżury ekspertów – czwartek od godz. 900-1200 (po 
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym – tel. 887 414 
287).

Wielokrotnie PZDM organizował targi edukacyjne i 
spotkania z podręcznikiem, służył nauczycielom aktualną 
wiedzą na temat nowości metodycznych. 

W ubiegłym roku szkolnym, w ramach projektu Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej, Centralnego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Świętokrzyskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, doradcy 
przeprowadzili informacyjne szkolenia rad pedagogicz-
nych we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach 
powiatu staszowskiego na temat: „Wdrażanie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego i kształce-
nia ogólnego w poszczególnych typach szkół”. Ponadto 
PZDM współpracował przy realizacji szkoleń na terenie 
powiatu staszowskiego w ramach Grantów Świętokrzy-
skiego Kuratora Oświaty.

Doradcy czynnie uczestniczą w pracach komisji kon-
kursów wojewódzkich organizowanych przez Świętokrzy-
skiego Kuratora Oświaty. Współpracują ze Staszowską 
Izbę Gospodarczą, przeprowadzając konkurs dla gim-
nazjalistów – Arystoteles Junior oraz Arystoteles Senior 
– dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizują, 
wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Staszowie i Komendą Policji w Staszowie, Konkurs 
Wiedzy o AIDS oraz, w ramach Świętokrzyskich Mistrzostw 
Szkół Ponadgimnazjalnych, Konkurs Sudoku.

PowiAtowy ZeSPół DorADCów 
MetoDyKi w StASZowie

Od 1 września 2001 r. działa PZDM powołany uchwałą Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 6 lipca 2001 roku. 
Na przestrzeni minionych lat zespół tworzyli pedagodzy różnych specjalności wytypowani przez dyrektorów 
szkół macierzystych. 

Zajmujemy się wydawaniem Biuletynu Powiatowego 
Zespołu Doradców Metodycznych pod łacińskim tytu-
łem „Verbum”. Dotychczas ukazało się siedem numerów. 
Na łamach „Verbum” swoje prace publikowało już wielu 
nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych, gimna-
zjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz poradni wychowaw-
czo-zawodowych powiatu staszowskiego. Do „Verbum” 
piszemy także my, doradcy metodyczni. W każdym nume-
rze staramy się też zamieścić wypowiedź osoby ze świata 
nauki czy polityki. Teksty, które do nas trafiają, mają różny 
charakter. Są to przede wszystkim scenariusze lekcji i zajęć 
pozalekcyjnych, ale także, co nas bardzo cieszy, coraz czę-
ściej pojawiają się artykuły promujące szkoły i ich przed-
sięwzięcia. Naszym marzeniem jest również, by nauczy-
ciele podejmowali odważny dialog o tym, co w edukacji 
razi, co budzi sprzeciw. „Verbum” dociera do wszystkich 
placówek oświatowych w powiecie staszowskim, przeka-
zywane jest do bibliotek. Biuletyn otrzymują nauczyciele. 

Jednocześnie doradcy sami doskonalą swoje umiejęt-
ności uczestnicząc w kursach organizowanych przez ŚCDN 
w Kielcach oraz w konferencjach ogólnopolskich, by dys-
ponować najbardziej aktualną wiedzą na temat procesów 
zachodzących w edukacji. 

Od trzech lat PZDM stanowi integralną komórkę Cen-
trum Kształcenia Praktycznego w Staszowie, co jest bardzo 
korzystne ze względów organizacyjnych i finansowych. 
Dyrektor i pracownicy administracji CKP służą nam życz-
liwą pomocą. Doradcy mają zapewnione pomieszczenie 
wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy – projektor mul-
timedialny, laptopy, komputer stacjonarny, kserokopiarkę. 
Korzystają również z sal konferencyjnych CKP. 

Powiat staszowski za prowadzenie na swoim terenie 
doradztwa metodycznego wielokrotnie zdobywał uzna-
nie ze strony władz Kuratorium Oświaty i Wychowania 
w Kielcach oraz innych instytucji, w tym Centralnego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Jesteśmy 
przekonani, że, w związku z wprowadzaniem kolejnych 
etapów reformy szkolnictwa, działalność Powiatowego 
Zespołu Doradców Metodycznych w Staszowie i dalszy 
jego rozwój jest celowy.

Oferta szkoleniowa Powiatowego Zespołu Dorad-
ców Metodycznych w Staszowie na rok szkolny 
2009/2010
1. Awans zawodowy nauczycieli – wszystkie stopnie.
2. Innowacje pedagogiczne – zmiany wynikające z 

reformy podstawy programowej.
3. Eksperymenty i innowacje w praktyce szkolnej.
4. Jak wspomagać ucznia w trudnej sztuce uczenia się 

– sztuka zapamiętywania.
5. Praca z dzieckiem zdolnym.
6. Praca z dzieckiem mającym trudności w uczeniu się. 
7. Metoda projektu w nauczaniu. 
8. Hospitacja diagnozująca elementem monitoringu 

procesu dydaktycznego.
9. Rozwiązywanie i zapobieganie konfliktom w szkole.
10.  Umiejętne zarządzanie wolnym czasem ucznia.
11. Zasady i strategie budowania dobrych relacji z rodzi-

cami.
12. Syndrom wypalenia zawodowego nauczyciela.
13. Bajkoterapia w stymulowaniu rozwoju dzieci.
14. Kinezjologia jako metoda wspomagająca rozwój 

dziecka (ucznia).
15. Muzyka w edukacji elementarnej (tańce, piosenki, 

gra na instrumentach perkusyjnych).
16. Gry i zabawy matematyczne w nauczaniu przedszkol-

nym i edukacji wczesnoszkolnej.
17. Jak wykorzystywać zabawy fundamentalne we wcze-

snej edukacji dziecka. 
18. Gry dydaktyczne – sposoby wykorzystania metody na 

zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.
19. Zespół ADHD czy nadpobudliwość – jak pracować z 

dzieckiem i jego rodzicami.
20. Zmiany w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
21. Realizacja podstawy programowej języka polskiego 

dla gimnazjum.
22. Nowa podstawa programowa języka angielskiego – 

konferencja dla nauczycieli.
23. Nowa podstawa programowa z biologii – konferen-

cja dla nauczycieli.
24. Jak realizować nową podstawę programową wycho-

wania fizycznego – kreatywny nauczyciel wychowa-
nia fizycznego. 

25. Analiza wyników egzaminu zewnętrznego z języka 
angielskiego w szkole ponadgimnazjalnej.

26. Warsztaty z języka angielskiego dla nauczycieli szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – sposoby prze-
prowadzania powtórek przed egzaminami zewnętrz-
nymi.

27. Prezentacja nowości wydawniczych z języka angiel-
skiego przy współpracy wydawnictw. 

28. Dni książki języka angielskiego.
29. Dni Języków Obcych we współpracy z ŚCDN w Kiel-

cach.
30. Prezentacja tablicy multimedialnej i oprogramowania 

wybranych podręczników do języka angielskiego.
31. Prezentacje Power Point – pomoc w pracy nauczyciela.
32. Funkcjonowanie szkoły w warunkach pandemii 

grypy.
33. Kurs opiekunów, kierowników wycieczek i form 

wypoczynku dzieci i młodzieży.
34. Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci.
35. Bezpieczeństwo w szkole, w czasie wycieczek i imprez 

masowych. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych 
wypadkach.

36. HIV – żyj świadomie (warsztaty dla nauczycieli i 
uczniów).

37. Szkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciw-
pożarowej.

Zapraszamy również dyrektorów szkół na szkolenia reali-
zowane przez edukatorów Świętokrzyskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach:
•	 Zmiany w prawie oświatowym po 1. września 

2009 r. i ich wpływ na planowanie pracy nauczycieli.
•	 Tworzenie i organizacja pracy zespołów zadanio-

wych w szkole.
Zapewniamy możliwość realizacji szkoleń zgłoszonych 

przez poszczególne placówki w ramach wewnątrzszkol-
nego doskonalenia nauczycieli. Tematykę spotkań należy 
przedstawić z miesięcznym wyprzedzeniem

Siedziba Powiatowego Zespołu Doradców Metodycznych:
Centrum Kształcenia Praktycznego 
ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów

tel./fax: 15 864 39 65

Tekst: Maria Kinga Orlicz
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Pierwszych gości, staszowskie szkoły miały przyjemność 
podejmować u siebie w maju i lipcu 2001 roku, w tym też roku 
miała miejsce pierwsza rewizyta naszej grupy w Winnicy. Po 
podpisaniu pierwszej oficjalnej umowy pomiędzy powiatem 
staszowskim i miastem Winnica, co miało miejsce 23 stycznia 
2003 roku, wymiana młodzieży uległa podwojeniu. Każdego 
roku współpracę rozszerzano o kolejny powiat obwodu win-
nickiego, włączając do partnerstwa, tak sławne przed wiekami 
polskie miasta, jak: Niemirów, Szarogród, Krzyżopol, Połonne, 
Tulczyn, Jampol, Bar, Chocim i Kamieniec Podolski. To stwo-
rzyło niepowtarzalne warunki poznania Ukrainy środkowej. Od 
2 lat, wymiana międzyszkolna, wspierana jest środkami z pro-
gramu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży Narodowego 
Centrum Kultury w Warszawie, skąd do tej pory pozyskano 
na ten cel łącznie 158 tys. zł. Dorobek powiatu staszowskiego 
we współpracy międzyszkolnej z Ukrainą, jak również ten w 
sferze biznesu i współpracy samorządowej, został doceniony 
przez Ambasadę Ukrainy w Polsce, przyznaniem powiatowi 

organizacji ,,Dni Ukrainy”, wspólnie z Centrum Kultury i Infor-
macji Ambasady Ukrainy w Warszawie i Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych w Kijowie. Dwudniowa, biznesowo-kulturalna 
impreza, pierwsza tego typu na terenie województwa świę-
tokrzyskiego, miała miejsce na terenie Zespołu Pałacowego 
w Kurozwękach, w dniach 12-13 czerwca 2009 roku. Oprócz 
sympozjum, na temat gospodarczej, oświatowej i kulturalnej 
współpracy powiatu staszowskiego z obwodem winnickim, 
zorganizowano 6 wystaw ukraińskich artystów, a ukorono-
waniem wydarzenia był wspaniały koncert staszowskiego 
Zespołu Tanecznego ,,Kleks” i młodzieżowego Zespołu Folk-
lorystycznego ,,Barvinok” z Winnicy. Nie można również nie 
wspomnieć, że z okazji tego wydarzenia starosta staszowski 
Romuald Garczewski został uhonorowany przez Minister-
stwo Spraw Zagranicznych w Kijowie, dyplomem ,,Za osobiste 
zaangażowanie i wybitny wkład w kreowanie dobrosąsiedz-
kich stosunków ukraińsko-polskich”.

W lipcu bieżącego roku, minie okrągła, 10. rocznica współpracy Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu 
Szkół w Staszowie z podobnymi placówkami z obwodu winnickiego, w środkowej Ukrainie. Współpracy, z której 
w różnych formach wymiany, skorzystało dotychczas blisko 1200 uczniów z obydwu krajów i 90 nauczycieli. 

LiDerZy wSPółPrACy Z UKrAiNĄ

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół w Staszowie ze swoimi ukraińskimi przyjaciółmi, na tle pałacu w Wilanowie, lipiec 2009 r. Z wizytą w Zespole Pałacowym w Kurozwękach.

W Tulczynie, na tle pałacu Szczęsnego Potockiego.

Uczniowie „Ekonomika” i „Staszicówki” przed hotelem „Savoy” w Winnicy.

,,Barvinok” nie 
tylko wspaniale 
tańczy, ale rów-

nież pięknie 
śpiewa. 

,,Dni Ukra-
iny” uświet-
nił koncert 

staszowskiego 
,,Kleksa”, 
a tkaże 

winnickiego 
Zespołu 

,,Barvinok”.

W Kurozwękach, w dniu 12 czerwca 2009 roku, podczas ,,Dni Ukrainy w 
Powiecie staszowskim”. Radca Ambasady Ukrainy w Polsce Volodymyr 

Bachynski wręcza staroście staszowskiemu Romualdowi Garczewskiemu 
dyplom Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy w Kijowie.

W Niemirowie, 
dawnej 

posiadłości 
Potockich,

później 
Strogonowów i 
Szczerbatowych.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Staszowski „Ekonomik” i „Staszicówka”

Podstawą do ubiegania się o środki z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, na sfinansowanie wymiany międzyszkolnej, są podpisane umowy z placówkami 
ukraińskimi. W ZSE w Staszowie, podczas sympozjum w dniu 21 listopada 2008 roku, umowy podpisują, od lewej: dyr. ZSE Jan Ungeheuer, kier. Iwona Grodzka z NCK 

w Warszawie, starosta staszowski Romuald Garczewski, dyr. Polskiej Szkoły Niedzielnej w Winnicy Jan Glinczewski i dyr. ZS w Staszowie Izydor Grabowski.
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Delegacja powiatu staszowskiego w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, od lewej: dr Sławomir Maj - koordynator Powiatowego Zespołu Doradców 
Metodycznych w Staszowie, Stanisław Rogala - dyr. Zespołu Szkół w Połańcu, Jolanta Zdrojkowska - dyr. Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie, wicestarosta 

staszowski Andrzej Kruzel, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie staszowskim Tadeusz Kardynał, Izydor Grabowski - dyr. Zespołu Szkół w Staszowie 
i Jan Ungeheuer - dyr. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie.

Podczas ceremonii wręczenia dyplomów i nagród, od lewej: naczelnik Tadeusz 
Kardynał, dyr. Jolanta Zdrojkowska, świętokrzyski kurator oświaty Małgorzata 

Muzoł, dyr. Stanisław Rogala i wicestarosta Andrzej Kruzel.

Powiat Staszowski, w latach 2007 i 2008 został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd na 6”, prze-
znaczonego dla samorządów powiatowych najlepiej wspierających ponadgimnazjalne placówki oświatowe.

Wicestarosta Andrzej Kruzel wręcza materiały promocyjne powiatu 
staszowskiego prof. dr hab. Stanisławowi Dawidziukowi - rektorowi

i założycielowi Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Tekst: Tadeusz Kardynał
Fot. Jan Ungeheuer

Patronat nad konkursem objęli: wicemarszałek Senatu 
RP, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Związek Powia-
tów Polskich oraz marszałkowie poszczególnych woje-
wództw. Konkurs docenili również: Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, mazowiecki i świętokrzyski kurator oświaty.

Ideą Ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd na 6”, jest 
pobudzenie działań samorządów do wspierania promocji 
podległych im placówek oświatowych oraz pozyskiwanie 
dla nich nowoczesnych urządzeń i oprogramowania, a 
także inspiracja samorządów i dyrekcji szkół do skutecznej 
koordynacji wspólnych działań w tym zakresie. Konkurs 
skierowany jest do Wydziałów Oświaty Starostw Powiato-
wych i Urzędów Miast w całej Polsce, poddanych ocenie 

przez dyrektorów 
podległych im szkół: 
ponadgimnazjalnych i 
policealnych. 

Każdego roku, w 
Wyższej Szkole Mene-
dżerskiej w Warszawie, 
ma miejsce podsumo-
wanie powyższego 
Konkursu, i prezen-
tacja poszczególnych 
16 najlepszych orga-
nów prowadzących 
szkoły ponadgimna-
zjalne. Laureaci otrzy-
mują dyplomy i cenne 
nagrody. 

DWUKROTNIE NA „6”


