
Sprawozdanie z realizacji projektu „Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa” i „Rozwoju regionalizmu” 
 

 

 

 

W dniu 22.11.2016r. uczniowie klasy II „B” Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana  

Pawła II w Staszowie mieli przyjemność uczestniczyć w prezentacjach dotyczących projektu 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” i pogłębianiu wiedzy o regionalizmie.  

 

Pierwsze spotkanie odbyło się w bibliotece szkolnej, w której koleżanki  

zaprezentowały nam informacje związane z naszym regionem. Spośród wielu pozycji wybrały 

najciekawsze według nich i przedstawiły najistotniejsze fakty. Wyróżnione zostały także 

dzieła pisarzy pochodzących z naszego terenu, wśród których znajdowali się byli absolwenci 

naszej szkoły.  

Następnie wraz z nauczycielami udaliśmy się do Biblioteki Pedagogicznej w Staszowie, w 

której to po raz kolejny mieliśmy przyjemność wysłuchać naszych koleżanek wspieranych 

przez Panią bibliotekarkę. Wyróżnione przez nie utwory to m.in.: 

- Baś Robert i inni „Ziemia Staszowska” 

- Bazak Agata Łucja „Edukacja religijna dzieci i młodzieży w parafii pw. świętego 

Bartłomieja w Staszowie w latach 1918-1939” 

- Bazak Agata Łucja „Udział księży pochodzących ze Staszowa w powstaniu styczniowym: 

bohaterowie mojej małej ojczyzny” 

- Bień Adam „Bóg dał Bóg wziął” 

- Bielecki Tomasz „Zespół kościelny pw. św. Bartłomieja Apostoła w Staszowie” 

- Kołtunowicz Wanda i inni „Słownik nauczycieli tajnego nauczania – uczestników ruchu 

oporu 1939-1945 (województwo świętokrzyskie) tablice i pomniki” 

- Kubalski Dariusz „Staszów 1918-2008” 

Poza prezentacją utworów, koleżanki w ciekawy sposób przedstawiły nam korzyści płynące  

z czytania książek.  

Ostatnim odwiedzonym przez nas miejscem było Starostwo Powiatowe w Staszowie. Ciepłe 

przyjęcie oraz miła, przyjazna atmosfera panująca w placówce wzbudziła mnóstwo 

pozytywnych uczuć wśród nas - uczniów, jak i wśród nauczycieli. Zostaliśmy uroczyście 

przywitani przez starostę staszowskiego Pana Michała Skotnickiego, wicestarostę Pana 

Tomasza Fąfarę oraz Pana Jana Mazankę - naczelnika Wydziału Promocji i Współpracy 

w Starostwie staszowskim. To właśnie Pan Jan, poświęcając czas i dzieląc się licznymi 

wiadomościami, dał nam możliwość poszerzenia wiedzy na temat naszego regionu.  

W swojej prezentacji zawarł niebywałe i zdumiewające informacje o miejscach i osobach, 

które zostawiły po sobie szereg pięknych wspomnień oraz wydarzeń na zawsze zmieniających 

bieg historii naszego regionu. Wszyscy z zachwytem i zaciekawieniem wsłuchiwaliśmy się w 

opowieści Pana Jana. 

Odpowiednie zorganizowanie tego dnia wymagało niemałego wkładu pracy wielu  

osób, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę 

Pani wicedyrektor Joanny Mazur oraz wychowawcy – Pana Norberta Kicińskiego, 

za wsparcie w projekcie oraz stałą opiekę. Panu Janowi Mazance pragniemy złożyć wyrazy 

ogromnego uznania i podziwu, a także serdecznie podziękować za poświęcony czas, trud 

włożony w realizację projektu oraz wspaniałą prezentację, która pozwoliła nam pogłębić 

swoją wiedzę o regionie, w którym się wychowaliśmy i żyjemy. 

Bez wątpienia był to dzień pełen wrażeń i nowych doświadczeń, który  

na długo zostanie w naszej pamięci.  


