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      Zaduszki 
 
W dniu Zaduszek, 
w czas jesieni 
odwiedzamy bliskich groby, 
zapalamy zasmuceni 
małe lampki - znak żałoby. 
 
Światła cmentarz rozjaśniły, 
że aż łuna bije w dali, 
lecz i takie są mogiły, 
gdzie nikt lampki nie zapali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

30 LISTOPADA 
ANDRZEJKI 

 W numerze: 
• Relacja z wyjazdu gimnazjalistów do 

Moskwy- str.2 i 3 
• Ślubowanie pierwszoklasistów oraz Dzień 

Edukacji Narodowej - str. 4 i 5 
• Nowa pracownia językowa - str.6 
• I Forum Oświaty – str.7 
• Wspomnienie o bł. Janie Pawle II – str. 8 
• Informacje o egzaminie gimn. 2012- str.9 
• Zarząd Samorządu Uczniowskiego- str.10 
• Akcja „Nakrętka”- str.10 
• Konkurs świąteczny- str. 11  
• Informacje – str.12 



AKADEMIA DZIECI ĘCEJ DYPLOMACJI 

„Akademia Dziecięcej Dyplomacji”– 
uczniowie z Publicznego Gimnazjum  

w Wolicy z wizytą Moskwie. 

               W ramach projektu „Akademia 
Dziecięcej Dyplomacji” uczniowie Publicznego 
Gimnazjum w Wolicy odwiedzili Moskwę. 
Wyjazd odbył się w dniach od 24 września do  
3 października 2011 r. W wymianie 
uczestniczyło 6 uczniów i dwóch nauczycieli. 
Oprócz uczniów Gimnazjum w Wolicy w tej 
edycji brali udział także przedstawiciele 
Gimnazjum w Nowej Goricy na Słowenii, 
Gimnazjum z Rygi na Łotwie oraz uczniowie 
Gimnazjum nr 1522 z Moskwy. Dwudziestu 
czterech reprezentantów wymienionych szkół 
brało czynny udział w obradach, sesjach  
i uroczystościach.  

               Program był bardzo bogaty i obszerny. 
Uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli  
w wycieczce autokarowej po Moskwie. Byli 
świadkami w czasie uroczystości odciśnięcia dłoni 
najwybitniejszych współczesnych aktorów 
rosyjskich przy Mosfilmie w Moskwie. Zwiedzili 
zabytki Kremla, plac Czerwony, Maneżowy  
i Teatralny. Oglądali operę „Bajki Hoffmana”  
w Teatrze im. Stanisławskiego. Uczestnicy 
wymiany zwiedzili największą cerkiew w Rosji, 
chram Chrystusa Zbawiciela oraz Muzeum 
Puszkina i Galerię Trietiakowską.  

               W ramach zajęć edukacyjnych 
uczestniczyli w zajęciach w największym 
planetarium i lunarium w Rosji. Oglądali film 
„Kosmiczne zderzenia”, a potem zwiedzili 
moskiewskie zoo. Uczniowie wraz z opiekunami 
odbyli także wycieczkę poza Moskwę do 
Siergijew – Posad, gdzie znajduje się najstarsza 
Ławra Troicko-Siergiejewska w Rosji oraz 
Muzeum Zabawek. Uczniowie mieli 
niepowtarzalną okazję wykonać własnoręcznie 
Matrioszki. Uczestniczyli także w całodniowej 
wycieczce do Kołomynskoje – zespołu parkowo-
pałacowego, dawnej siedziby rosyjskich carów. 
Niezapomniane wrażenia to także wizyta  
w największym cyrku w Rosji – cyrku Buff. 
Spektakl trwający 3 godziny przeniósł widzów  
w zupełnie inny świat, tresowane lisy, mors, 
niedźwiedzie, szympans, akrobacje na linie itp.  
a na koniec pokaz fontann.  
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                 Pobyt w Moskwie to także udział  
w lekcjach oraz obradach okrągłego stołu. 
Uczniowie, wykorzystując przygotowaną  
w języku rosyjskim prezentację multimedialną, 
przedstawili  szkołę w Wolicy, gminę Chęciny, 
powiat kielecki, województwo świętokrzyskie 
oraz podali informacje dotyczące Polski. W czasie 
spotkania poznali gości z Łotwy i Słowenii. 
Uczestnicy obdarowali się upominkami  
i pamiątkami. Nasza delegacja przekazała 
prezenty przygotowane przez uczestników 
wyjazdu (a tu m.in. zegar ceramiczny z widokiem 
Chęcin), Punkt Informacji Turystycznej  
w Chęcinach, Urząd Marszałkowski w Kielcach. 
Obrady okr ągłego stołu dotyczyły globalnych 
problemów społecznych: zanieczyszczenia 
powietrza, wody i migracji. Uczniowie wraz  
z opiekunami brali udział w uroczystościach  
z okazji Dnia Nauczyciela. Przygotowali program 
artystyczny a nauczyciele udzielili wywiadu dla 
telewizji rosyjskiej MTB. 

                Uczniowie i nauczyciele mieszkali  
w domach swoich koleżanek i kolegów. Przez 
cały czas pobytu doskonalili znajomość języka 
rosyjskiego. Moskwa to ogromne miasto pełne 
niezwykłych zabytków, wielkich budowli  
i tłumów ludzi, ale to także miasto nowych 
przyjaciół. Pomiędzy uczniami i rodzinami 
zawiązały się więzi prawdziwej przyjaźni. Żal 
było wyjeżdżać. Uczestnicy wymiany już czekają 
na wizytę gości z Moskwy. 

               Uczniowie i opiekunowie składają 
serdeczne podziękowania Pani Jevgenii 
Kulczyckiej- koordynatorowi, za ogromne 
zaangażowanie w przygotowanie i organizację 
projektu „Akademia Dziecięcej Dyplomacji” oraz 
otrzymanie możliwości pracy przy jego realizacji. 

Nauczyciele opiekunowie:  
Barbara Czupryńska, Grażyna Barwinek 

 



AKADEMIA DZIECI ĘCEJ DYPLOMACJI 

 

Fotorelacja z pobytu w Moskwie 

 

Najstarsza Ławra w Rosji w Siergiej-Posad.  
Wraz z naszą grupą delegacja z Łotwy. 

Plac Czerwony w Moskwie „zdobyty” wraz  
z nauczycielami opiekunowie z Moskwy: Dyrektor 
Gimnazjum - Wiera Worobiewa, Koordynator projektu 
Andrzej Kondrat i uczestnik wymiany sprzed 3 lat – 
Oleg Borodulin. 

 
Obrady okrągłego stołu w gimnazjum (nasi uczniowie 

w koszulkach Akademii Dziecięcej Dyplomacji). 
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Uczniowie naszej szkoły przedstawiają  

prezentację o naszym kraju, gminie i szkole. 

Sylwia, Maja, Marta i Bartosz opanowali trudną 
sztukę malowania matrioszek w Muzeum zabawek 

 w Siergiej- Posad. 

 
W Cyrku Buff – największym w Moskwie i Rosji. 

 

 
Uczestnicy projektu: uczniowie z Rygi,  

Moskwy i Wolicy. 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
I Powiatowe Konfrontacje Historyczne  
im. Kazimierza Sabbata w Bielinach. 

 
                11 października 2011 roku w Zespole 
Szkół Samorządowych w Bielinach odbyły się  
I Powiatowe Konfrontacje Historyczne  
im. Kazimierza Sabbata.  
               Celem współzawodnictwa było krzewie-
nie patriotyzmu, propagowanie wartości 
społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwijanie 
kompetencji humanistycznych. Na konfrontacje 
składały się dwa indywidualne konkursy– 
historyczny oraz  recytatorski poezji legionowej.  
Do udziału w Konfrontacjach stanęły gimnazja  
z terenu powiatu kieleckiego. Naszą szkołę  
w konkursie recytatorskim reprezentowała 
uczennica klasy IIa Ewa Budziosz. Pod 
kierunkiem nauczyciela języka polskiego  
p. Tomasza Żelichowskiego przygotowała  ona 
wiersz Edwarda Słońskiego „Ta, co nie zginęła” , 
poświęcony tematyce legionowej. Jej interpretacja 
utworu zachwyciła jury i Ewa zdobyła wysokie 
trzecie miejsce. Po zakończonym konkursie 
uczestnicy wraz z opiekunami zostali zaproszeni 
do zwiedzenia „Średniowiecznej osady” leżącej  
u stóp Świętego Krzyża w Hucie Szklanej. 
 Ewie gratulujemy udanego występu  
i życzymy dalszych sukcesów. Jednocześnie 
przypominamy, że w ubiegłym roku szkolnym  
Ewa została również laureatką konkursu 
recytatorskiego „Ecce Homo” na szczeblu 
powiatowym.   
Opracowanie: Tomasz Żelichowski 

 
Dzień Edukacji Narodowej  

oraz Ślubowanie uczniów kl. I. 
 
              Dnia 13 października 2011 roku o godz. 
13 odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej oraz Ślubowanie uczniów 
klas pierwszych Gimnazjum. Uroczystość 
zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Gminy  
i Miasta Chęciny – Pan Robert Jaworski oraz 
proboszcz Parafii Wolica - ks. kanonik Jacek 
Dąbek. Podczas uroczystości nauczyciele z okazji 
ich święta otrzymali z rąk pani dyrektor Niny 
Budziosz nagrody i podziękowania za pracę 
dydaktyczno- wychowawczą.  
              Upominki, zarówno dla nauczycieli, jak  
i pierwszoklasistów wręczyli: Burmistrz Robert 
Jaworski oraz pani Renata Janusz- pracownik 
Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji  
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Ewa Budziosz, kl. IIa  na I Powiatowych 

Konfrontacjach Historycznych w Bielinach. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach. Był to 
bardzo miły gest. 
           Uczniowie klas pierwszych po złożeniu 
uroczystego ślubowania, zostali oficjalnie przyjęci 
do społeczności uczniowskiej Gimnazjum Nr 2  
w Wolicy.  
           Uczniowie z okazji DEN przedstawili 
program artystyczny, były okolicznościowe 
wiersze, kwiaty i życzenia, a także  piosenki  
w wykonaniu chóru szkolnego.  
          Akademia została przygotowana pod 
kierunkiem nauczycieli: p. Renaty Sowińskiej, 
p.Izabeli Woś, p. Beaty Krajewskiej oraz  
p. Przemysława Gruszki.                                                               
 
Opracowanie: Izabela Woś 



Z ŻYCIA SZKOŁY  
 

Ślubowanie pierwszoklasistów  
oraz Dzień Edukacji Narodowej 
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Fot. Krzysztof Taborski 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 
Podpisanie umów w ramach  

Świętokrzyskiego Programu Wspierania 
Rozwoju Edukacji w Kielcach 

             

             „30 września, w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Kielcach, podczas uroczystej konferen-
cji promującej „ Świętokrzyski Program Rozwoju 
Edukacji 2011” zostały podpisane umowy na 
udzielenie przez Samorząd Województwa 
Świętokrzyskiego pomocy rzeczowej w postaci 
interaktywnych zestawów multimedialnych dla 
jednostek samorządu terytorialnego. Wśród 
beneficjentów znalazły się także dwie szkoły 
z Gminy Chęciny. 

        Umowy na udzielenie pomocy rzeczowej 
w postaci interaktywnych zestawów multimedial-
nych oficjalnie podpisał marszałek Adam Jarubas 
oraz Kazimierz Kotowski, członek Zarządu 
Województwa wraz z Burmistrzem Gminy 
i Miasta Chęciny Robertem Jaworskim oraz 
z dyrektorami szkół, do których trafiły pomoce 
rzeczowe. Podpisy na dokumentach złożyli: 
dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
Nr 2 w Wolicy Nina Budziosz oraz dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Bolminie Dariusz Kruk. 

 
 
 
 
 

I etap tworzenia  
pracowni językowej 

 
 

            Dnia 3 listopada 2011 w naszej szkole 
rozpoczęto I etap tworzenia nowoczesnej 
pracowni językowej. Dowieziono i zmontowano 
stanowiska do nauki języka, czyli meble. Na 
resztę wyposażenia trzeba będzie troszkę 
poczekać.  
           Uczniowie z niecierpliwością oczekują na 
możliwość nauki języków w pracowni na miarę 
XXI wieku. 
                     REDAKCJA 
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Fot: www.checiny.pl 

               Szkoła w Wolicy otrzymała pracownię 
językową, w skład której weszły: meble, 
terminal ucznia, panel sterowania, słuchawki 
ucznia oraz pakiet programów. Natomiast do 
szkoły w Bolminie trafił interaktywny zestaw 
multimedialnym, w skład którego wszedł 
komputer, tablica multimedialna, rzutnik 
multimedialny oraz specjalistyczne oprogramowa-
nie. Gmina Chęciny od kilku lat aplikuje wnioski 
w ramach Świętokrzyskiego Programu 
Wspierania Rozwoju Edukacji obiektywnie 
patrząc na potrzeby wszystkich placówek 
oświatowych na terenie Gminy Chęciny (...)” 

Źródło artykułu: www.checiny.pl   
Autor: Agnieszka Olech  

 
 
 
 

 
 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

I FORUM OŚWIATY 
CHĘCINY 2011 

 
               Dnia 27 października 2011 roku  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chęci-
nach, z inicjatywy Burmistrza Gminy i Miasta 
Chęciny Pana Roberta Jaworskiego,  odbyło się  
I Forum Oświaty. Uczestnikami spotkania byli 
nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświato-
wych, dla których organem prowadzącym jest 
Urząd Gminy i Miasta Chęciny. Nasi nauczyciele 
również uczestniczyli w tym spotkaniu. 
               W forum udział wzięli: Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny- p. Robert Jaworski; 
Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny- p. Paweł 
Brola; Przewodniczący Komisji Oświatowej Rady 
Miejskiej- p.Tomasz Żelichowski; Inspektor ds. 
Oświaty w Urzędzie Gminy i Miasta Chęciny-  
p.Ewa Dąbrowska oraz Prezes Związku 
Nauczycielstwa Polskiego okręgu Chęciny-  
p. Malwina Kurbańska. 
               Podczas spotkania nauczyciele zostali 
zapoznani z demografią uczniów z ostatnich 4 lat 
oraz sytuacją w szkolnictwie na terenie naszej 
gminy. Burmistrz Robert Jaworski przedstawił 
prezentację multimedialną dotyczącą remontów 
przeprowadzonych w poszczególnych placówkach 
oraz planach dotyczących remontów i moderniza-
cji kolejnych placówek.  
               Podczas forum omawiane były również 
projekty realizowane w szkołach m.in. mówiono  
o projekcie współpracy naszej szkoły  
z Gimnazjum w Moskwie.  
              Podczas spotkania Burmistrz Jaworski 
odpowiadał na pytania nauczycieli. Miała również 
miejsce debata pedagogów dotycząca naszej 
lokalnej oświaty oraz jej przyszłości.   
Opracowanie: Izabela Woś 
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Fot.  www.checiny.pl 
 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
 

„Wspomnienie  
o Błogosławionym Janie Pawle II” 

           
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Dnia 24 października 2011r. w naszym 
gimnazjum odbyła się akademia: „Wspomnienie  
o Błogosławionym Janie Pawle II”. Uczniowie  
z klas: IIb i Ib oraz chór szkolny, przedstawili 
program artystyczny, mający na celu uczczenie 
pamięci naszego Wielkiego Rodaka.  
              W zadumie i ogromnym skupieniu 
młodzież obejrzała prezentację multimedialną 
przygotowaną przez uczennice kl. IIIc: Barbarę 
Kubicką i Klaudię Seweryn, dotyczącą ważnych 
momentów z życia Karola Wojtyły.  
              Akademię przygotowali nauczyciele:  
p. Barbara Czupryńska, p. Izabela Woś,  
p. Przemysław Gruszka.                               
 
Opracowanie: Izabela Woś 
 
 

 
 
 
„Człowiek jest wielki nie przez to, co 
posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, 
co ma, lecz przez to, czym dzieli się  
z innymi”. 

Jan Paweł II 
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Fot. Krzysztof Taborski 



 

INFORMACJE O EGZAMINACH 

 

EGZAMIN 
GIMNAZJALNY 

2012 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie 
organizacji i harmonogramu przeprowadzania 
egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 
2011/2012: 

Część humanistyczna odbędzie się  
24 kwietnia 2012 r. (wtorek): 

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie 
trwał 60 minut 

· dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać 
przedłużony nie więcej niż o 20 minut 

– z zakresu języka polskiego egzamin 
rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał  
90 minut 

· dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać 
przedłużony nie więcej niż o 45 minut 

Część matematyczno - przyrodnicza  
odbędzie się 25 kwietnia 2012 r. (środa): 

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych 
(biologia, chemia, fizyka, geografia) 
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie 
trwał 60 minut 

· dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać 
przedłużony nie więcej niż o 20 minut 

– z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się 
o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut 

· dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać 
przedłużony nie więcej niż o 45 minut 
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Część z języka obcego nowożytnego  
odbędzie się 26 kwietnia 2012 r. (czwartek): 

– na poziomie podstawowym 
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie 
trwał 60 minut 

· dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać 
przedłużony nie więcej niż o 20 minut 

– na poziomie rozszerzonym egzamin 
rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał  
60 minut 

· dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać 
przedłużony nie więcej niż o 30 minut. 

Egzamin gimnazjalny: 

• jest powszechny i wszyscy uczniowie klas 
trzecich gimnazjum muszą do niego 
przystąpić;  

• jest obowiązkowy, bo przystąpienie do 
niego jest warunkiem ukończenia szkoły;  

• bada, w jakim stopniu uczeń opanował 
umiejętności ważne w życiu codziennym  
i przydatne w zdobywaniu wiedzy  
w szkole, np. wyszukiwanie i wyko- 
rzystywanie informacji;  

• sprawdza wiadomości istotne dla 
przedmiotów humanistycznych, przedmio-
tów matematyczno-przyrodniczych oraz 
dla języka obcego nowożytnego;  

• pozwala na porównanie osiągnięć danego 
ucznia z osiągnięciami innych 
gimnazjalistów;  

• określa mocne strony ucznia, bądź sygna- 
lizuje słabe.  

Źródło: /www.komisja.pl/ 
 
Na stronie /www.komisja.pl/ w zakładce NOWA 
FORMUŁA EGZAMINU znajdują się przykła-
dowe arkusze egzaminacyjne, dla każdej części 
egzaminu,  jakie będą obowiązywały w roku 
2012. 

GIMNAZJALISTO ZAJRZYJ TAM 
KONIECZNIE!!! 

                                                   Izabela Woś 
 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Rok szkolny 2011/2012   
„Rokiem Szkoły z Pasją” 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Minister Edukacji Narodowej ogłosiła 
rok szkolny 2011/2012  Rokiem Szkoły z Pasją. 
Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi 
wychowawców, nauczycieli i rodziców na rolę 
wszechstronnego rozwoju uczniów, zapewnienie 
kształcenia atrakcyjnego i adekwatnego do 
indywidualnych potrzeb i możliwości, poprzez 
wzbogacenie działań szkoły o elementy, dzięki 
którym dzieci i młodzież uczą się współpracy, 
rozwijają swoje pasje i talenty. Środkiem do 
osiągnięcia tego celu jest między innymi 
angażowanie uczniów w ciekawe  zajęcia 
pozalekcyjne, co wpływa także na zwiększenie ich 
motywacji do nauki. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Wolicy stwarza takie 
możliwości swoim uczniom. Jedną z form 
realizacji założeń Roku Szkoły z Pasją są zajęcia, 
w których bierze udział klasa II A z Gimnazjum  
z Wolicy  pod opieką swojego wychowawcy  
i nauczyciela języka polskiego p. Tomasza 
Żelichowskiego.  
 
           Już po raz drugi uczniowie ze swym 
opiekunem uczestniczą w projekcie Nowe 
Horyzonty Edukacji Filmowej  - zainicjowanym 
przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Zajęcia 
odbywają się w kinie Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Kielcach, pod kierunkiem ich 
organizatora  - p. Jarosława Skulskiego (pierwszy 
od prawej na zdjęciu). Każdy cykl to dziewięć 
comiesięcznych spotkań.  
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Projekcja filmu poprzedzona jest prelekcją 
wprowadzającą w jego tematykę, zaś po 
obejrzeniu filmu uczniowie biorą udział  
w dyskusji lub w warsztatach plastycznych. 
Opiekunowie otrzymują dodatkowo materiały 
dotyczące filmu i scenariusze lekcji, celem ich 
wykorzystania w dalszej pracy z uczniami.  
             Wszystkie obrazy wybrane do  projektu, 
stanowią swego rodzaju okno na to, co może być 
uczniom nieznane – inny świat, jego 
mieszkańców, ich zwyczaje, emocje i uczucia. 
Oglądane w atmosferze kina studyjnego sprzyjają 
refleksji, skłaniając uczniów do weryfikacji 
swoich postaw i  zachowań, czemu dają wyraz  
w późniejszych rozmowach i propozycjach 
działań.  
 

 
 
 
             W ubiegłym roku klasa IIA  uczestniczyła 
w prelekcji filmów z cyklu „kino współczesne”,  
w bieżącym zaś  tematyka dotyczy „wielo-
kulturowo ści w filmie”.  Ten obszar zagadnień 
wybrany został nieprzypadkowo.  Współczesny 
świat dzięki technice, informatyzacji i w związku 
z coraz większym udziałem nowych mediów w 
życiu codziennym,  kurczy się i staje się „globalną 
wioską”. Jak w niej żyć, jak odnaleźć siebie  
a jednocześnie jak żyć z innymi nacjami, 
narodami, z kulturą odmienną od naszej? Na te 
pytania próbuje odpowiedzieć cykl wspomnia-
nych filmów.  
(Ciąg dalszy na str.11) 
 



Z  ŻYCIA SZKOŁY 
 
 
Rok szkolny 2011/2012 „Rokiem Szkoły z Pasją”  
Ciąg dalszy artykułu ze str.10  
 
 
Ostatnio obejrzany przez uczniów obraz Phillipa 
Noyce’a „Polowanie na króliki”  dotyczy 
rasizmu, kolonializmu i praw jednostki do 
wolności bez względu na pochodzenie czy kolor 
skóry, a więc tematów niełatwych, wobec których 
nie można jednak przechodzić obojętnie. 
  
             W założenia Roku Szkoły z Pasją wpisuje 
się także kolejna z inicjatyw podjętych przez 
wychowawcę i uczniów wspomnianej klasy, a 
mianowicie udział w zajęciach organizowanych 
przez Muzeum Narodowe w Kielcach. „Lekcje 
muzealne” to godzinne obcowanie ze sztuką: 
malarstwem, rzeźbą, grafiką. Uczniowie mogą z 
bliska przyjrzeć się temu, o czym uczą się na 
lekcjach języka polskiego, historii i sztuki. W 
czasie pierwszej wizyty w Muzeum klasa 
zwiedziła sale muzealne poświęcone historii 
obiektu na przestrzeni wieków, od momentu 
powstania do chwili obecnej. Mogła zapoznać się 
z działami epoki baroku, w której pałac powstał. 
Uczniowie zwiedzili również sale w których 
zebrano dzieła malarskie od czasów baroku, po 
czasy współczesne, między innymi dzieła 
Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego, 
Olgi Boznańskiej czy Witkacego. Z racji 
przypadającej 11 listopada rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości młodzież zwiedziła 
również ekspozycję poświęconą Marszałkowi 
Józefowi Piłsudskiemu.  
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Klasa IIa przed Muzeum Narodowym w Kielcach. 

 

Wspomniane zajęcia mają na celu przybliżenie 
uczniom tematyki poruszanej w obrębie nauki 
przedmiotów  humanistycznych w szkole oraz 
naukę obcowanie ze sztuką - kształtowanie  w 
nich postawy „świadomego widza” sztuki, w tym 
kina współczesnego, bowiem, odwołując się do 
słów reżysera Krzysztofa Zanussiego przez wiele 
lat szkoły uczymy się czytać teksty drukowane, po 
czym w życiu dojrzałym najczęściej korzystamy z 
przekazów audiowizualnych. Ich lektura wymaga 
osobnej edukacji. Nie można być dzisiaj 
analfabetą filmowym. 
 

 Opracowanie: Tomasz Żelichowski   

 

 

 

  

 
 
 



Z  ŻYCIA SZKOŁY 
 

 
ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

GIMNAZJUM NR 2 W WOLICY 
 

 
Od lewej: Przewodnicząca- Ewa Budziosz, kl. IIa 
                 Zastępca- Katarzyna Wojda, kl. IIIa 
                 Skarbnik- Joanna Tekiel, kl. IIIb,  
                                   Zuzanna Kurdek, kl. IIc 

 

Sekcja porządkowa: 
 

 
Od lewej: Wiktor Rogula, Daniel Walaszczyk, Bartosz 
Mazur, Damian Piłat, Mateusz Konopka, Damian Sipa  
(kl. IIIa) 

Sekcja charytatywna: 
 

 
Od lewej: Katarzyna Sobczyk, Sandra Gawior, 
Katarzyna Jaszczyk, Nikola Dziewięcka, Anna 
Derda, Aleksandra Zaława (kl. IIIc) 
Opiekunowie SU: p. Dorota Kaczor i p. Jolanta Paź 
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Akcja „NAKR ĘTKA” 
nadal trwa!!! 

 
             Uczniowie i pracownicy  ZSO w Wolicy 
mają ogromne doświadczenie w zbieraniu 
plastikowych nakrętek. Zebraliśmy już ok. 100 kg 
nakrętek, które przekazaliśmy potrzebującym. 
Teraz włączamy się w akcję pomocy dla 
Dominika. Wiemy, że nasi przyjaciele nas nie 
zawiodą i znów worki z nakrętkami zjawią się  
w szybkim tempie. Plastikowe nakrętki można 
przynosić do Szkoły Podstawowej w Wolicy, 
Gimnazjum w Wolicy  lub dostarczać  do 
MGOPS w Chęcinach w godz. 7:15-15:15 od 
poniedziałku do piątku. 
 
"Każda najmniejsza pomoc jest kolejną kroplą  
w morzu potrzeb, ale także każdy będzie miał 
w tym udział, w akcji ratowania życia  drugiego 
człowieka". 
 
Koordynatorami akcji w Gimnazjum są panie: 
Dorota Kaczor i Jolanta Paź- opiekunki SU. 
 

 

Mam na imię Dominik. Mam 3 lata. Cierpię na 
nieuleczalną chorobę Leukodystrofię Meta-
chromatyczną. Choroba ta pozbawiła mnie już 
chodzenia i mówienia, a dalsze jej  skutki są 
nieuniknione. PROSZĘ POMÓŻCIE MI GODNIE 
WALCZYĆ Z TĄ CHOROBĄ. ZBIERAJĄC 
PLASTIKOWE NAKRĘTKI POMOŻECIE MI 
UZYSKAĆ FUNDUSZE NA REHABILITACJĘ.  
Z WASZĄ POMOCĄ DAM RADĘ! 
Dziękuję, Dominik 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY                       
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KONKURS ŚWI ĄTECZNY  
 

Gimnazjalisto!!! 
 

Zaprojektuj i wykonaj oryginalne opakowanie/pudełko  
na świąteczny prezent. 

 
Wykorzystaj do tego wiedzę dotyczącą graniastosłupów, ostrosłupów oraz innych 
wielościanów, a także brył obrotowych. 
 

• Kształt opakowania/pudełka dowolny (można łączyć różne bryły). 
 
• Wielkość opakowania/pudełka max. 50 cm wysokości. 

 
• Technika zdobienia opakowania/pudełka dowolna, ale o tematyce świątecznej: 

mikołajkowej, bożonarodzeniowej, noworocznej. 
 

• Termin oddania pracy: 9 grudzień 2011r. 
 

• Organizatorzy przewidują trzy nagrody – niespodzianki za I, II i III miejsce  
oraz pamiątkowe dyplomy. 

 
•  Prace konkursowe oceniać będzie komisja w składzie:  
 

- p. Mirosława Szymańska - wicedyrektor gimnazjum   
- p. Izabela Woś - nauczyciel matematyki  
- p. Krzysztof Taborski - nauczyciel techniki, plastyki 

                                         i zajęć artystycznych 
 

Organizatorzy konkursu: Izabela Woś i Krzysztof Taborski 
 
 

              
 



 

INFORMACJE 
 

GODZINY PRACY PEDAGOGA 
SZKOLNEGO  

pani mgr Karoliny K ędzior  

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  
W WOLICY  

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 
 

Poniedziałek .............. 8:40 – 12:20 

Wtorek ....................... 8:00 – 10:30 

Piątek ........................ 8:40 – 12:20 

 
 

Skład Rady Rodziców Gimnazjum: 

Przewodniczący: pan Robert Pasiek 

Z-ca przewodniczącego: pani Beata Barwinek 

Skarbnik: pani Wioletta Malesza-Szewczyk 

 

 

 

 
       
 

„Szkolne Echo”– gazetka szkolna 
Adres redakcji: Gimnazjum Nr 2 w Wolicy,  

 ul. Szkolna 35, 26-060 Chęciny 
E-mail: redakcjawolica@x.wp.pl 

Redaktor naczelny: mgr IzabelaWoś 
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  DISCO 

 
 
 
                     
                    Dnia 13 października 2011 roku  
w naszym gimnazjum odbyła się dyskoteka  
z okazji: Dnia Chłopaka oraz ślubowania 
pierwszoklasistów.  
            Organizatorem zabawy był Samorząd 
Uczniowski gimnazjum. 
                                      REDAKCJA 
 
 
 

 

Szkolna strona internetowa:  

 
www.zsowolica.checiny.pl 

 
e - mail szkoły:szkola_wolica@vp.pl 

 
 
tel./fax 41 31 54 010 - sekretariat 

tel. 41 31 54 336 – Gimnazjum 
 

 
 
 
 

 
 


