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INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 , DYDAKTYKA 

Apel 

W bieżącym roku szkolnym do „Staszica” uczęszcza 644 uczniów. Naukę pobierają w następujących technikach: 

technikum mechaniczne 

technikum elektryczne 

technikum hotelarskie 

technikum handlowe 

technikum ekonomiczne 

technikum mechatroniczne 

technikum informatyczne 

technikum budowlane 

technikum logistyczne 

oraz w klasach wielozawodowych. 

Wyniki Matury 2014/2015 

Język polski (egzamin ustny) – 100% zdawalności 

Język polski (egzamin pisemny: poziom podstawowy i rozszerzony) – 100% zdawalności 

Matematyka – 87% zdawalności 

Języki obce: 

 Język angielski (egzamin ustny) – 86% zdawalności 

 Język angielski (egzamin pisemny) – 94% zdawalności 

 Język niemiecki (egzamin ustny) – 79% zdawalności 

 Język niemiecki (egzamin pisemny) – 100% zdawalności 

 Język rosyjski (egzamin ustny) – 100% zdawalności 

 Język rosyjski (egzamin pisemny) – 100% zdawalności 

 

Dane na podstawie informacji Dyrekcji naszej szkoły 
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REKREACJA 

 

Piknik prozdrowotny – 18 września br. 

Paintball w Zarzeczu/ok. Bełchatowa – 28 września br.  
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INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 

Dlaczego „Staszic”? Wywiady z pierwszorocznymi.  

Wiele osób podczas ukończenia szkoły gimnazjalnej, nie wie jak dalej potoczy się ich życie. Co będzie dalej 
robiło? Czym będzie się zajmowało? Jest pewnego rodzaju obawa przed pójściem krok na przód. Wybór szkoły po-
nadgimnazjalnej nie jest łatwą decyzją. Wymaga ona wzięcia pod uwagę czynników sprzyjających dalszemu kształ-
ceniu się i zdobywaniu wiedzy, takich jak: osiągnięcia, zainteresowania, cechy osobowości, czy stan zdrowia. Do 
wyboru mamy wiele szkół. Mój wybór i moich znajomych był skoncentrowany na Technikum, Liceum Ogólnokształ-
cącym i Zasadniczej Szkole Zawodowej. Każdy z Nas mógł wybrać taką szkołę i taki kierunek, jaki Nam odpowiadał. 
Dlatego też postanowiłam zapytać o to rówieśników z klas pierwszych technikum. 

Pierwszą osobą, która udzieliła mi wywiadu był Ernest z klasy I technikum logistycznego 

Ja: Porozmawiajmy o wyborze szkoły. Dlaczego wybrałeś Technikum w Wieruszowie? 

Ernest: Decyzja padła na Technikum, ponieważ w przyszłości prawdopodobnie nie zamierzam wybierać się na 
studia. Po ukończeniu Technikum mam zawód, czego pozostałe szkoły mi nie gwarantują. 

Ja: Zacząłeś mówić o zawodzie. Właśnie. Mógłbyś powiedzieć, jaki kierunek kształcenia wybrałeś i dlaczego 
wybór padł akurat na ten szczególny? 

Ernest: Wybrałem Technikum Logistyczne. Kierunek zaciekawił mnie tym, że w odniesieniu do przyszłości ma 
duże powodzenie w znalezieniu pracy. 

Ja: Czy są jeszcze jakieś czynniki przyczyniające się do wyboru takiej szkoły? 

Ernest: Tak, oczywiście. Głównym powodem jest bliskość szkoły i brak problemu z dojazdem.  

Ja: Masz rację to bardzo ważne, żeby dojazd do szkoły nie sprawiał trudności. Czy mógłbyś opowiedzieć, o 
tym jak pracuje Ci się na wybranym przez Ciebie kierunku? 

Ernest: Hmmm... Z każdą nowo zaczętą lekcją wydaje mi się, że wybrałem słusznie. Powoli odnajduję siebie sa-
mego w zawodzie Logistyk. 

Ja: To bardzo dobrze, że czujesz się komfortowo, w tym co robisz. Czy jest coś co chciałbyś jeszcze dodać? 

Ernest: Mogę dodać od siebie jeszcze to ,że cieszę się z tego powodu , iż wybrany przeze mnie kierunek wiąże 
się z pracą na komputerach. Dla takich „nerdów” jak ja, to bardzo pozytywna sprawa. 

Ja: Haha... No dobrze dziękuję, za poświęcenie czasu. 

Ernest: Ja również. Do zobaczenia 

Kolejną osobą, z którą przeprowadziłam wywiad była Ela. 

Ja: Cześć. Mogłybyśmy porozmawiać o kierunku kształcenia, który wybrałaś? 

Ela: Bardzo chętnie. 

Ja: Dobrze, w takim razie - co skłoniło Cię do wyboru Technikum Ekonomicznego? 

Ela: Kierunek ten postanowiłam wybrać, gdyż po ukończeniu szkoły mogę być zatrudniona w firmach i insty-
tucjach, w których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu ekonomii. 

Ja: Widzę, że dokonując wyboru szkoły dokładnie przemyślałaś swoją przyszłość. Bardzo rozsądnie z Twojej 
strony. Przejdźmy może do pytania: Dlaczego akurat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie ? 

Ela: Wybrałam tę szkołę ,ponieważ spełnia moje kryteria dotyczące kształcenia się w wybranym przeze mnie 
zawodzie, jakim jest ekonomia. 

Ja: Bardzo dziękuje za te słowa pełne kreatywnego i jakże poważnego myślenia. 

Ela: Dziękuje. 
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INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 

Dlaczego „Staszic”? Wywiady z pierwszorocznymi. 

Osobą, która również wybrała kierunek Technik Ekonomista jest Marta. 

Ja: Cieszę się, że znalazłaś chwilę czasu na ten króciutki wywiad. W wirze nauki dobrze jest znaleźć moment 
także dla siebie. Opowiedz mi o tym, dlaczego wybrałaś ZSP. im. Stanisława Staszica w Wieruszowie? 

Marta: Dobrze powiedziane. Szczerze mówiąc, wybór padł na tę szkołę głównie ze względu na dojazd. Szkoła w 
Wieruszowie znajduje się najbliżej mojego miejsca zamieszkania. Owszem była także możliwość zamiesz-
kania w bursie/internacie i uczęszczania do innej szkoły, która jest oddalona. Jednak nie chciałam nacią-
gać rodziców na kolejne wydatki. 

Ja: Przy wyborze szkoły towarzyszyła Ci także myśl o swoich opiekunach. To bardzo „dorosłe” postrzeganie 
sprawy i bardzo mądre. Dlaczego więc profil ekonomista? 

Marta: Profil ten wybrałam na podstawie różnych opinii w Internecie. 

Ja: Mogłabyś opowiedzieć na ten temat coś więcej? 

Marta: Z każdą kolejną informacją byłam bardziej ciekawa kierunku - Technik ekonomista. Stwierdziłam, że 
chciałabym pogłębiać wiedzę na ten temat. Uważam, że kierunek jaki wybrałam jest przyszłościowy i 
szybko znajdę pracę w tym zawodzie, np. mogę być sekretarką. 

Ja: Sekretarką, księgową, urzędniczką... Jest tego znacznie więcej. Trzymam kciuki, aby Ci się powiodło. Nie 
przeszkadzam w wykonywaniu dalszych obowiązków. Dziękuje. 

Marta: Ja również bardzo dziękuje. 

Następną rozmówczynią była Weronika, która zdecydowała się pójść do Technikum Handlowego. 

Ja: Cześć. Jak się czujesz w obecnej szkole? 

Weronika: Bywa różnie. Jednakże głównym celem, dla którego tu jestem, jest dalsze kształcenie się w wybra-
nym kierunku. 

Ja: Rozumiem, ale z tego co mi wiadomo Technikum Handlowe nie było pierwszym kierunkiem, którego 
chciałaś się podjąć. Czy to prawda? 

Weronika: Tak, to prawda. Decydując się na szkołę ponadgimnazjalną chciałam pójść na kierunek Technik Hote-
larstwa. Niestety zamknęli go, o czym dowiedziałam się w późniejszym czasie, przez co kolejnym wy-
borem był profil handlowy. 

Ja: Widzę, że nie tylko ja tak miałam. Również moim pierwszym wyborem, jakiego chciałam dokonać 
było Technikum Hotelarskie. Dobrze wiedzieć, że jest osoba, która miała podobne zainteresowania 
do moich. Czy wybór handlówki zaskoczył Cię? 

Weronika: Hmmm... ciężko powiedzieć. Uczę się w tym kierunku dopiero miesiąc, ale uważam, że nie jest tak 
źle, jak mi się wydawało. Plusem jest fakt, iż po ukończeniu szkoły mam dużą możliwość znalezienia 
pracy. 

Ja: Masz rację. Pracę z wykształceniem w kierunku Technik Handlowiec masz zapewnioną. Możesz rów-
nocześnie pracować w zespołach handlowo- marketingowych, jak i również prowadzić własną firmę. 
Możliwości jest sporo. 

Weronika: Tak, w minusach odnajduję także plusy. 

Ja: Dziękuje i powodzenia. 

Weronika: Było mi bardzo miło. 

Pozdrawiam :)  

Wywiady przeprowadziła Weronika Marynowska z klasy 1 TELH.   
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NASZE ZAINTERESOWANIA 

Sarah J. Maas „Szklany Tron” – recenzja książki  

„Szklany Tron” to powieść fantastyczna, skierowana głównie do 

młodzieży, jak i do tzw. młodych dorosłych. Opowiada historię 

osiemnastoletniej Celaeny Sardothien, osławionej zabójczyni Ad-

arlanu, która odpracowawszy rok niewolniczej, wyniszczającej 

pracy w kopalni soli Endovier, dostaje propozycję nie do odrzuce-

nia od następcy tronu. Jeśli zgodzi się zostać Królewską Obrończy-

nią, po czterech latach służby odzyska utraconą wolność. Jeśli od-

rzuci wyciągniętą w jej stronę dłoń - śmierć będzie dla niej wyba-

wieniem. 

Wybór wydaje się prosty. Jednak nic nie jest tak proste, jak się 

wydaje, bowiem Zabójczyni o swoją wolność będzie musiała wal-

czyć wraz z dwudziestoma trzema innymi kandydatami na to sta-

nowisko. Zwycięzcę wyłowi turniej, w którym Celaena będzie mu-

siała zmierzyć się w walce z największymi kryminalistami tego 

świata. Uczestnicy giną w tajemniczych okolicznościach. Czy Celae-

nie uda się unicestwić zabójcę, zanim sama stanie się jego ofiarą?  

Miałam duże oczekiwania, co do tej książki i się nie zawiodłam. 

Szklany Tron wprawdzie nie może pochwalić się trzymającą w na-

pięciu akcją, jednak poczucie humoru autorki, jak i świetnie wykre-

owani bohaterowie w pełni mi to wynagrodzili. Celaena jest jedną 

z tych silnych, wytrwałych kobiet, które wychodzą bez szwanku z 

każdej sytuacji. Do tego dodajmy cięty język, inteligencję i odrobi-

nę próżności, a uzyskamy wspaniałą bohaterkę, której nie da się nie lubić. Jak w każdej szanującej się powieści, nie 

mogło zabraknąć wątku romantycznego, bowiem ani Kapitan Gwardii Królewskiej, ani nawet Książę we własnej oso-

bie, nie są w stanie oprzeć się urokowi Zabójczyni. Sam wątek nie jest jednak nachalny i oczywisty, a pozostawia nas 

w sytuacji, w której kibicujemy albo Chaolowi, albo Dorianowi.  

Książka jest dość spokojna. Tak jak każda pierwsza część z gatunku fantasy, wprowadza nas powoli w wykreowany 

przez autorkę świat, zaznajamia nas z jego historią i zasadami. Nie mogło oczywiście zabraknąć magii, jednak jak na 

fantastykę jest jej jak na lekarstwo. Podejrzewam, że wszystkie niedokończone wątki rozwiną się w pozostałych 

dwóch częściach. Sarah J. Maas wydała również cztery krótkie nowelki, opowiadające historię sprzed „Szklanego Tro-

nu”. 

Podsumowując, jest to świetna, mocno wciągająca książka. Nie jest pozbawiona wad, jednak dzięki wspaniałemu sty-

lowi, w którym została napisana, dosłownie wciąga nas do malowniczego świata pełnego miłości, przyjaźni, potwo-

rów, morderstw i walki o to, co najważniejsze w życiu. Z czystym sumieniem daję tej książce ocenę 8/10 i polecam 

wszystkim zaznajomienie się z tą powieścią, bo naprawdę warto! ;)  

 

Katarzyna Kapral IV THHO  
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NASZE PASJE—MUZYCZNY KĄCIK 

Czym jest muzyka? 

„Muzyka to jedyny język przekazu, który jednoczy wszystkie kraje i wszystkie kultury, dzięki niej można skleić stłuczo-

ne na tysiące kawałków lustro, w którym wszyscy możemy zobaczyć się i zrozumieć nawzajem.” Zbigniew Lubicz – 

Miszewski. 

 

 Witam wszystkich czytelników nowej gazetki ZSP w Wieruszowie. Pod moją opiekę trafiło prowadzenie mu-

zycznego kącika. Nie wiem, czy nadaję się na redaktora, bo nigdy wcześniej nie robiłem czegoś podobnego. Mam na-

dzieję, że nie zanudzę Was moimi wywodami, a co poniektórych być może zainteresuję tą tematyką. Dzisiejszy wpis 

będzie wpisem typowo wprowadzającym, ale w końcu od czegoś trzeba zacząć. 

Chciałbym Wam się przedstawić, abyście wiedzieli z kim macie do czynienia. Jestem uczniem trzeciej klasy technikum 

informatycznego oraz absolwentem szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Dodatkowo z muzyką związany jestem 

poprzez grę w orkiestrze i zespole. To tyle o mnie. Przejdźmy do rzeczy. 

Na początek zastanówmy się chwilę nad pytaniem: „Czym jest muzyka?”. Według bardzo mądrej i zawiłej definicji z 

portalu „Wikipedia”: Muzyka jest to sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Jedna z dziedzin sztuk pięk-

nych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki. Jest to prawda, ale w rzeczywistości każdy ma własną defi-

nicję muzyki, która kształtuje się nieustannie przez całe życie. Odpowiedzi na zadane powyżej pytanie może być na-

prawdę wiele i każda z nich może być poprawna, bo na przykład dla ortodoksyjnego fizyka będą to fale akustyczne i 

drgania powietrza, dla zawodowego instrumentalisty będzie to źródło dochodu oraz pasja, a dla małego dziecka bę-

dzie to po prostu „ładne granie”. Ilu zapytanych, tyle będzie odpowiedzi, ale wszystkie te „definicje” łączy wspólna 

cecha jaką jest przyjemność słuchania. Wiadomo, że nie każdy gatunek muzyczny będzie się każdemu podobać. Jedni 

wolą muzykę rockową, inni techno, a jeszcze inni disco polo. Nie trzeba oczywiście ograniczać się tylko do jednego. Ja 

preferuję rocka, ale lubię też jazz, metal, czy nawet muzykę klasyczną. Znam natomiast osoby które twierdzą, że ich 

miksery są bardziej melodyjne niż to, czego słucham. Cóż, jeśli ktoś lubi klimaty AGD to jego sprawa. Mimo wszystko 

każdy ma jakieś swoje ulubione kawałki, których słucha przy pracy, przy odrabianiu lekcji, przy nauce, czy w trakcie 

jakichkolwiek innych czynności. W moim cyklu „Muzyczny kącik” będę przedstawiać Wam kolejno różne gatunki oraz 

moje opinie na ich temat. Na zakończenie dzisiejszego wpisu dodam jeszcze tylko, że w kolejnym artykule bierzemy 

„pod lupę” muzykę rockową. 

 

W. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BAwi%C4%99k_(muzyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czas
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psychika
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BAwi%C4%99k
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RÓŻNOŚCI 

Konkurs 

Redakcja gazetki 

Artykuły i zdjęcia: Wojciech Bezen 3 Ti, Katarzyna Kapral 4 Thho,  Weronika Marynowska  1 Telh, Magdalena Olbrych 

4 Thho 

Opiekunowie: Renata Piaskowska-Łyjak, Marcin Joniak 


