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 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć 
najserdeczniejsze życzenia.  

Niech nadchodzące Święta będą niezapomnianym czasem 
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.  
Życzymy, aby przebiegły w spokoju, radości,  

wśród rodziny i w gronie przyjaciół.  
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem 2013  

życzymy dużo zdrowia i szczęścia.  
Niech nie opuszcza Was pomyślność i spełnią się  

te najskrytsze marzenia. 
 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZSO W WOLICY  

W numerze: 
• Święto Niepodległości- str. 2 
• Diagnoza wiadomości i umiejętności uczniów klas III – str.3 
• Spotkania uczniów z przedstawicielami Policji– str. 3 
• „Kreatywny uczeń XXI wieku“– str.4 
• Pokazy pt. „Zabawy z fizyką”.– str. 4 
• 20 listopada Międzynarodowym Dniem Ochrony Praw Dziecka-  str. 5 
• Warsztaty profilaktyczne dla uczniów gimnazjum– str. 5 
• X edycja Dni Języków Obcych– str.6 
• Nasz nauczyciel na Międzynarodowej Konferencji w Moskwie – str.7 
• 90-lecie OSP w Wolicy – str.7 
• Sukcesy w konkursach przedmiotowych – str.8 
• Sukces naszego nauczyciela- str.8 
• „Bóg się rodzi”- widowisko jasełkowe w gimnazjum-  str. 9 
• Konkurs na najdłuższy łańcuch choinkowy – str. 10 
• I konkurs Kolęd „Christmas Carolling” – str.11 
• Sport szkolny- str.12-13 
• Filmowe projekty klasy IIIa– str. 14 
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ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁO ŚĆI 
 
 

 
                 11 listopada obchodziliśmy Narodowe 
Święto Niepodległości – polskie święto 
obchodzone co roku  dla upamiętnienia rocznicy 
odzyskania  niepodległego bytu państwowego  
w roku 1918, po 123 latach od rozbiorów 
dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię.    
                Uczniowie i nauczyciele ZSO w Wolicy 
włączyli  się w obchody tego ważnego dla 
wszystkich Polaków święta uczestnicząc  
w uroczystej mszy świętej w Chęcinach. 
 

Magdalena Nowak 
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Źródło fot. www.checiny.pl 

 

UROCZYSTY APEL  
Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGLO ŚCI 

             W  poniedziałek 12 listopada uczniowie 
gimnazjum brali udział w uroczystym apelu. Był 
on poświęcony 94 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

            Jak do tego doszło, że po 123 latach 
niewoli Polska stała się wolna, opowiedzieli 
uczniowie z klasy II b i III b.  Przedstawili oni 
wiersze znanych polskich autorów:  Cypriana 
Kamila Norwida, Wisławy Szymborskiej, Adama 
Naruszewicza i Jerzego Żuławskiego. Recytacje 
uczniów uświetnił występ szkolnego chóru pod 
kierunkiem pana Przemysława Gruszki. Wszyscy 
uczniowie biorący udział w apelu wyglądali 
bardzo odświętnie z przypiętymi biało-
czerwonymi kotylionami. Przygotowanie akade-
mii nadzorowały wychowawczynie klas: Izabela 
Woś i Barbara Czupryńska. 

Barbara Czupryńska 
Izabela Woś 
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DIAGNOZA 
WIADOMO ŚCI  

I UMIEJ ĘTNOŚCI  
UCZNIÓW KLAS III 

 

             W dniach 13, 14, 15 listopada odbyła się 
diagnoza wiadomości i umiejętności uczniów klas 
trzecich gimnazjum organizowana przez CKE: 

• 13 listopada - zakres wiedzy z historii, wos  
i języka polskiego.  

• 14 listopada - zakres wiedzy z przedmiotów 
przyrodniczych i matematyki. 

•  15 listopada - zakres wiedzy z języków 
obcych nowożytnych (język rosyjski, język 
angielski). 

 
 

 
Fot: K. Taborski 
 
           W dniach 12-14 grudnia uczniowie klas III 
przystąpili do diagnozy wiadomości  
i umiejętności  zorganizowanej przez wydaw-
nictwo OPERON. 
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Spotkania uczniów klas pierwszych 
gimnazjum z przedstawicielami Policji 

 
 
              W listopadzie odbyły się spotkania 
uczniów klas pierwszych gimnazjum  
z policjantami z KMP w Kielcach. Podczas 
prelekcji gimnazjaliści zapoznali się z pojęciami: 
osoba nieletnia, czyn karalny, demoralizacja oraz 
środkami orzekanymi przez Sąd Rodzinny wobec 
nieletnich. Policjanci poruszali zagadnienia  
z zakresu profilaktyki zachowań przestępczych. 
Wskazywali na prawidłowe wzorce zachowań, 
poprzez pryzmat obowiązujących norm etyczno – 
moralnych i zapisów prawnych.  

Magdalena Nowak 
 

 
 
 

 
 
Zdjęcia pochodzą od rzecznika Komendy 
Powiatowej Policji w Kielcach. 
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Pokazy pt. „Zabawy z fizyką”. 

          Dnia 21 listopada 2012 roku uczniowie 
wszystkich klas gimnazjum brali udział  
w pokazach pt. „Zabawy z fizyką” . Przedstawione 
doświadczenia dotyczyły dźwięku.  

         Uczniowie mieli możliwość wytwarzać 
dźwięki przy pomocy "magicznej wazy", 
"zaczarowanych rurek", itp. Natężenie wytwarza-
nych dźwięków i wydawanych z własnych gardeł 
okrzyków, mierzyli w decybelach przy pomocy 
sonometru. Mistrzami w wydawaniu najgłośniej-
szych dźwięków okazała się klasa IIIa i Ia. 
Biorący udział w pokazach  mogli również 
wychwytywać prawie niesłyszalne odgłosy przy 
pomocy mikrofonu kierunkowego. Przedstawione 
pokazy wzbudziły duże zainteresowanie wśród 
uczniów. Czekamy na kolejne, które są 
zaplanowane w marcu 2013 roku.  

                                                                                                                    
Barbara Czupryńska 

 
 

 

fot. Roksana Kędzioła 
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„Kreatywny uczeń XXI wieku” 

 

 

 

Uwaga gimnazjaliści ! 

              W naszej szkole rozpoczyna się projekt 
pt. „Kreatywny uczeń XXI wieku”.  Jest to 
inicjatywa realizowana we współpracy ze 
Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli  i Świętokrzyskim Biurem Rozwoju 
Regionalnego w Kielcach. Do projektu 
zakwalifikowanych zostanie 24 uczniów naszego 
gimnazjum.  Termin realizacji działań:   od 01.01 
2013 do 31.10. 2013 roku. 

            Przeprowadzone zostaną warsztaty  
z doradztwa edukacyjno-zawodowego: „Moje 
mocne strony drogą do sukcesu na rynku 
pracy”. Po zdiagnozowaniu uczniów zostaną oni 
podzieleni na trzy grupy po osiem osób.  Każda  
z grup będzie rozwijać swe kompetencje  
w przydzielonym obszarze: edukacji obywatel-
skiej, edukacji medialnej, oraz edukacji 
kulturalnej i artystycznej. 

Ze szczegółami projektu można się zapoznać na 
stronie: htp://uczen.scdn.pl 

          Koordynatorem projektu w naszej placówce 
jest p.Rafał Gajos, do którego należy kierować 
wszelkie pytania zainteresowanych tym 
przedsięwzięciem uczniów.  

Rafał Gajos-koordynator projektu 
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20 listopada Międzynarodowym Dniem 

Ochrony Praw Dziecka 

 

           W dniu 20 listopada 2012 roku przypada 
53 rocznica uchwalenia przez ONZ Deklaracji 
Praw Dziecka oraz 23 rocznica uchwalenia 
Konwencji Praw Dziecka. Są to najważniejsze 
dokumenty mające zapewnić bezpieczeństwo 
dzieciom. Dokumenty te obowiązują niemalże we 
wszystkich państwach świata. 

           Należy pamiętać również, że w przeddzień 
tej rocznicy w dniu 19 listopada obchodzimy 
Mi ędzynarodowy Dzień Zapobiegania 
Przemocy wobec Dzieci. Z tej okazji ruszyła 
kampania społeczna, która ma przeciwdziałać 
przemocy wobec dzieci. Polskim koordynatorem 
działań związanych z Międzynarodowym Dniem 
Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci jest 
Fundacja Dzieci Niczyje, która organizuje 
kampanię Zła tradycja. Akcja ma zwrócić uwagę 
na to, jak ważne jest reagowanie na przemoc 
wobec najmłodszych. 

Deklaracja Praw Dziecka 

Uchwalona przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1959 roku. 
Deklaracja ta jest dokumentem, który zawiera 
zbiór postulatów dotyczących równości praw 
dzieci i zapewnia im właściwe warunki do życia 
oraz ochronę przed dyskryminacją rasową lub 
religijną. 

 

 

Warsztaty profilaktyczne  
dla uczniów gimnazjum. 

           Od października 2012 roku w Gimnazjum 
Publicznym nr 2 odbywają się warsztaty 
prowadzone przez Ojca Pawła Chmurę ze 
stowarzyszenia „PADRE”  przy ośrodku SAN 
DAMIANO . Spotkania z młodzieżą odbywają się 
cyklicznie w poniedziałki. Uczestniczyła już  
w nich większość uczniów naszej szkoły. 
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 Konwencja Praw Dziecka  

W dniu 20 listopada 1989 roku Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych, jednomyślnie 
przyjęło Konwencję o Prawach Dziecka – 
najważniejszy w świecie dokument, traktujący  
o prawach i wolnościach dziecka. Była to –  
i wciąż taką pozostaje – najważniejsza polska 
inicjatywa międzynarodowa na polu ochrony praw 
człowieka. 

 Komitet Ochrony Praw Dziecka 

Założony w 1981 roku przez prof. Marię 
Łopatkową wraz z grupą osób zaangażowanych  
w pomoc dzieciom. Był wtedy pierwszą tego typu 
organizacją w Polsce. Obecnie na terenie kraju 
znajdują się 23 oddziały terenowe, w których 
dzieci i ich rodziny mogą otrzymać profesjonalną 
i bezpłatną pomoc. Od wielu lat Przewodniczącą 
Komitetu Ochrony Praw Dziecka jest psycholog 
Mirosława Kątna. 

Karolina Kędzior– pedagog szkolny 

 
Zakończenie cyklu zajęć planowane jest na 
styczeń 2013 roku. Jedno spotkanie, to cztery 
godziny intensywnej pracy z młodzieżą 
prowadzonej w formie dyskusji oraz gier i zabaw, 
mających na celu pomóc uczniom dojść do 
oczekiwanych wniosków. Spotkania prowadzone 
są w ramach działań profilaktycznych organi-
zowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Chęcinach. 
         
                    Karolina Kędzior – pedagog szkolny 
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X edycja 
 Dni Języków Obcych 

 

            Dnia 11 grudnia 2012 roku uczennice  
z klasy IIId - Dorota Buła, Izabela Molenda oraz 
Patrycja Majchrzyk  wraz z panią Magdaleną 
Nowak uczestniczyły w warsztatach językowych, 
zorganizowanych przez Świętokrzyskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 

        Zajęcia odbywały się w siedzibie ŚCDN  
oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14  
w Kielcach. Zajęcia prowadzone były w osobnych 
grupach dla nauczycieli i uczniów. W programie 
znalazły się między innymi warsztaty językowe 
dotyczące nauczania dwujęzycznego 
prowadzone przez Marco Fontana (native 
speaker), szkolenie pt. European Label 
Language. Mobilność szkolnej kadry edukacyj-
nej prowadzone przez Sławomira Sobockiego,  
a także spotkanie z koordynatorem projektu 
Program e-Twinning w projektach edukacyj-
nych prowadzone przez panią Izabelę Krzak- 
Borkowską. Ogromną niespodzianką były 
warsztaty dla nauczycieli i uczniów z udziałem 
nauczycieli obcokrajowców. Spotkania odbywały 
się pod hasłem Winter Wonderland . Spotkania 
nadzorowała pani Tamara Hachulska  
z Samorządowego Ośrodka Doradztwa 
Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli  
w Kielcach, a w projekcie uczestniczyli też 
nauczyciele z ZSO nr 14 w Kielcach. W trakcie 
warsztatów przedstawiono prezentacje 
multimedialne dotyczące obchodów świąt Bożego 
Narodzenia w różnych krajach. O swoich 
zwyczajach opowiadali nauczyciele i uczniowie  
z Włoch, Stanów Zjednoczonych, Gruzji, 
Hiszpanii oraz Australii. Prezentacjom 
towarzyszył poczęstunek, w trakcie którego 
można było skosztować tradycyjnych potraw 
hiszpańskich i amerykańskich.  

 
Magdalena Nowak 
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Nasz nauczyciel na Międzynarodowej 
Konferencji w Moskwie. 

 
 14-17 grudnia 2012 roku w Moskwie 
odbyła się V Konferencja Mi ędzynarodowego 
Stowarzyszenia Pedagogicznego wspierającego  
język rosyjski za granicami Rosji. 
To już była druga Konferencja w ramach tego 
Stowarzyszenia, w której uczestniczyłam jako 
członek tego Stowarzyszenia. 
 W Konferencji wzięło udział 60 osób z 25 
krajów ze wszystkich kontynentów (dyrektorzy 
i nauczyciele szkół z nauczanym językiem 
rosyjskim, przedstawiciele organizacji rosyjskich 
rodaków, naukowcy z zagranicznych i rosyjskich 
uczelni wyższych, pedagodzy moskiewskiego 
systemu oświaty i inni). 
 Występy i dyskusje w czasie Konferencji 
wykazały wielkie zainteresowanie dalszym 
rozwojem współpracy międzynarodowej  
w ramach Stowarzyszenia. Przyjęto wiele 
ważnych decyzji w sprawie nauczania języka 
rosyjskiego za granicami Rosji. 
 Organizatorami Konferencji byli: Rada 
koordynacyjna Stowarzyszenia, „Moskiewski 
dom rodaków rosyjskich”, Departament 
stosunków międzynarodowych ekonomicznych  
i Departament oświaty Moskwy. 

                                                                   
Jevgenija Kulczycka, nauczycielka jęz.ros. 

 
 
 
 

90- lecie OSP  
w Wolicy 

                         15 grudnia 2012 roku młodzież  
z gimnazjum włączyła się w obchody 90 - lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy. 
Uczniowie pod opieką p. Renaty Sowińskiej 
i p. Przemysława Gruszki przygotowali program 
słowno-muzyczny, w którym podziękowali 
Strażakom za ich ciężką pracę, za to że w każdej 
chwili i o każdej porze gotowi są nieść pomoc 
ludziom potrzebującym jej. 

Renata Sowińska   
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Pani Jevgenija Kulczycka  

podczas wystąpienia na  Konferencji w Moskwie. 
 

 
Uczestnicy Konferencji w Moskwie. 

 

 
 

 



 p.Dariusz Gorzelak 
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Sukcesy 
w konkursach przedmiotowych 

 
          Uczniowie naszego gimnazjum odnoszą 
sukcesy w wojewódzkich konkursach 
przedmiotowych organizowanych przez Kurato-
rium Oświaty  w Kielcach.  

Lista uczniów zakwalifikowanych 
do II etapu: 

Przedmiot Uczeń  Nauczyciel 
j. polski • Patrycja Czarnecka, 

kl. IIIb 
• Magdalena Ptak, kl. 

IIId 

mgr Teresa 
Gocał 
mgr Tomasz 
Żelichowski 

j. rosyjski • Dominika 
Wojciechowska, kl. 
IIIa 

• Aleksandra Tuz, kl. 
IIIa 

• Radosław Zegadło, 
kl.IIa 

• Albert Łapot, kl. IIa 

mgr Jevgenija 
Kulczycka 

j. angielski 
• Igor Samek, kl. IIIc 

mgr 
Magdalena 
Nowak 

historia • Ewa Budziosz, kl. 
IIIa 

• Piotr Żurek, kl. IIIa 

mgr Anna 
Wrzoskiewicz 

biologia • Dawid 
Szymkiewicz, kl. IIb 

• Aleksandra Tuz, kl. 
IIIa 

• Igor Samek, kl. IIIc 

mgr Mirosława 
Szymańska 
mgr Anita 
Hańćko 

geografia • Ewa Budziosz, kl. 
IIIa 

• Dawid 
Szymkiewicz, kl.IIb  

• Krzysztof Mostowik, 
kl. IIIa 

dr Grażyna  
Barwinek 

chemia • Oskar Pasiek, kl.IIIb mgr Irena  
Sobieraj 

matematyka • Piotr Żurek, kl. IIIa mgr Izabela 
Woś 

fizyka • Ewa Budziosz, kl. 
IIIa 

• Piotr Żurek, kl. IIIa 

mgr Barbara 
Czupryńska 

informatyka • Radosław Zegadło, 
kl. IIa 

• Dawid 
Szymkiewicz, kl.IIb  

mgr Marcin 
Górnicki 

Serdecznie gratulujemy uczniom oraz 
nauczycielom i życzymy dalszych sukcesów. 

REDAKCJA 
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SUKCES NASZEGO 
NAUCZYCIELA!!! 

”Ch ęcińscy trenerzy docenieni” 

Autor: Monika Piotrowska 
źródło artykułu: www.checiny.pl 

             Miło nam poinformować, iż w dniu  
18 grudnia 2012r. podczas podsumowania 
działalności sportowej Świętokrzyskiego 
Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych 
dwóch mieszkańców Gminy Chęciny w osobach, 
Pana Czesława Zaborskiego oraz Pana Dariusza 
Gorzelaka zostało uhonorowanych odznaczenia-
mi. 
Czesław Zaborski, długoletni trener zapaśniczek 
LKS "ZNICZ" w Podzamczu został odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi nadawanym przez 
prezydenta RP. Został on uhonorowany za 
całokształt działalności, a odznaczenie wręczał 
mu wicewojewoda świętokrzyski Grzegorz 
Dziubek. Natomiast, Dariusz Gorzelak, trener 
WLKS " ŚWIT", na co dzień pracujący w ZSO 
Nr 2 w Wolicy otrzymał odznakę Zasłużonego 
Działacza LZS za wybitne zasługi położone dla 
rozwoju kultury fizycznej i turystyki na wsi. 

Obydwóm Panom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!!! 

 
Gratulujemy Panu Dariuszowi Gorzelakowi 
odniesionego sukcesu i życzymy kolejnych. 

 
REDAKCJA „SZKOLNEGO ECHA” 
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„BÓG SIĘ RODZI” 

            17 grudnia 2012 roku przeżyliśmy  
w atmosferze refleksji nad historią, która powtarza 
się od ponad 2000 lat.  

      Uczniowie Szkolnego  Koła Teatralnego 
zaprezentowali Jasełka pt. ,,Bóg się rodzi”, które 
obejrzeli zaproszeni goście: Burmistrz Gminy  
i Miasta Chęciny p.Robert Jaworski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chęcinach  
p. Cezary Mielczarz, ks. Kanonik Jacek Dąbek- 
Proboszcz Parafii p.w. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego oraz Dyrekcja, Rodzice, nauczyciele  
i uczniowie. Wielkie zaangażowanie młodzieży, 
ciepło przekazywanych życzeń oraz śpiewanych 
kolęd stworzyło niepowtarzalny klimat 
przepełniony nastrojem rodzinnych Świąt Bożego 
Narodzenia. 

             Przedstawienie przygotowane zostało pod 
kierunkiem  p. Marioli Kaczor, p. Renaty 
Sowińskiej i ks. Bartosza Wąsata. Kolędy  śpiewał 
szkolny chór, któremu akompaniował pan 
Przemysław Gruszka. 

                                   Renata Sowińska 
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Konkurs na najdłu ższy łańcuch 
choinkowy rozwiązany 

           Samorząd Uczniowski Gimnazjum 
rozwiązał klasowy konkurs na najdłuższy łańcuch 
choinkowy wykonany dowolną techniką.  
     Dnia 7 grudnia 2012 roku uczniowie 
Gimnazjum przynieśli przygotowane przez siebie 
prace. Dzięki ogromnej współpracy i wysiłkowi 
wszystkich uczniów mogliśmy podziwiać 
przepiękne, kolorowe łańcuchy wykonane  
z kolorowego papieru, gazet czy  bibuły. 
Konkurencja wśród uczniów była bardzo mocna,  
a walka o pierwsze miejsce, zacięta. W wyniku 
pomiarów okazało się, że bezkonkurencyjna 
okazała się klasa IIId . Ich łańcuch mierzył aż 
618 metrów! Miejsce II i III zajęły odpowiednio 
klasy Ib i IIa.  Łączna długość łańcuchów 
wszystkich uczestników konkursu wyniosła 
prawie 3 000 metrów.  Wyróżnione zostały także  
klasy  Ia i IIIb za najstaranniejsze przygotowanie 
łańcucha. W poniedziałek 10 grudnia 2012 roku 
podczas apelu wręczono dyplomy i nagrody 
rzeczowe dla zwycięzców. 

Magdalena Nowak 
Krzysztof Taborski 
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Fot. Roksana Kędzioła 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

I Konkurs Kol ęd "Christmas Carolling" 

 
         19 grudnia w Zespole Szkół nr 2 
w Chęcinach odbył się I Konkurs Kol ęd 
"Christmas Carolling" . Uczennice gimnazjum  
z Wolicy przygotowywane przez panią Magdalenę 
Nowak, nauczycielkę języka angielskiego 
zaprezentowały utwór "Last Christmas".  
Uczennice klasy IIId i IIIb zaj ęły III miejsce . 
Rywalizowały z uczennicami Gimnazjów  
z Bukowej, Zajączkowa i Gnieździsk. W nagrodę 
dziewczyny otrzymały dyplomy, podręczniki 
przygotowujące do matury z języka angielskiego, 
długopisy i ołówki oraz słodycze. Poza 
konkursem odbyły się też występy uczennic 
Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach, które 
zaprezentowały kilka kolęd angielskich.  

Magdalena Nowak 
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Uczennice z kl. IIIb i IIId podczas występu. 

 
 

 
Nasze uczennice zajęły III miejsce. 

 
 

 

     zdjęcia: źródło www.checiny.pl 

 
 
 

 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Wolica w Półfinale  
Małej Ligi Piłki R ęcznej 

 

              Gimnazjum Nr 2 w Wolicy znalazło się 
w czwórce najlepszych drużyn Małej Ligi Piłki 
Ręcznej. Turniej ćwierćfinałowy został rozegrany  
09.11.2012 roku  w Wąchocku. Drużyna 
Gimnazjum z Wolicy zajęła drugie miejsce  
i awansowała  do półfinału tych rozgrywek. 
Szczypiorniści z Wolicy jeszcze nie przegrali 
meczu w tych rozgrywkach. Pierwsze miejsce 
przegrali różnicą bramek z drużyną z Sichowa 
Dużego. 

Wyniki: 
Gimnazjum Nr 2 Wolica – Gimnazjum Wąchock 
18:16 
Gimnazjum Nr 2 Wolica –  Gimnazjum Sichów 
Duży 19:19 
Gimnazjum Nr 2 Wolica – Gimnazjum Piekoszów 
21:13 
 
Gimnazjum w Wolicy występowało w składzie: 

Barwinek Wojciech(0), Domagała Daniel(6), 
Gabryś Patryk(5), Galus Paweł(15), Jędryszek 
Eryk(0), Kostecki Łukasz(0),  Kościołek 
Jakub(11), Moskwa Kacper(0), Papka 
Grzegorz(2), Pierzak Sebastian(0), Stawiarz 
Wiktor(12), Żurek Piotr(2), Kaczmarski 
Mateusz(4). Opiekunem drużyny jest p. Tomasz 
Dziurzyński. 

Tomasz Dziurzyński 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Szkolna Liga Tenisa Stołowego Szkół 
Gimnazjalnych 2012/2013. 

          22 listopada w hali sportowej ZS w Bilczy 
zainaugurowała rozgrywki Szkolna Liga Tenisa 
Stołowego Szkół Gimnazjalnych w kategorii 
dziewcząt i chłopców rocznik 1997-1999. 

         Do zawodów zgłosiło się łącznie 51 uczniów 
z 11 gimnazjów (Wolica, Chęciny, Bilcza, 
Jaworznia, Kielce 23, Jędrzejów, Pierzchnica, 
Masłów, Mąchocice Kapitulne, Łopuszno, 
Świetlica Plus Kielce). Nasze gimnazjum 
reprezentowało sześcioro zawodników  
i zawodniczek. Wszyscy nasi reprezentanci 
wysoko punktowali zajmując w swoich 
kategoriach wiekowych czołowe miejsca. 
Wiktoria Kami ńska w Gr. C  i Wiktor 
Stawiarz w Gr. D pokonali wszystkich swoich 
przeciwników wygrywając  zawody. 

Wyniki naszych gimnazjalistów: 
Gr. C dziewczęta: 
Miejsce I Kamińska Wiktoria Gim. Wolica 20pkt. 
 
Gr C chłopcy: 
Miejsce VII Nawrot Dawid Gim. Wolica 10 pkt. 
Miejsce VIII Czarnecki Jakub Gim. Wolica 9 pkt. 
 
Gr. D dziewcząt   
Miejsce IV Sosnowska Samanta Gim. Wolica 13 
pkt 
Miejsca IX-XII Wrońska Dominika Gim. Wolica 
6 pkt 
 
Gr. D chłopcy: 
Miejsce I  Stawiarz Wiktor Gim. Wolica 20 pkt. 
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Drużynowo Szkoły Gimnazjalne: 
 
1. Gim. Nr 1 Chęciny 133pkt. 
2. Gim. Bilcza 87 pkt. 
3. Gim. Wolica 78 pkt. 
4. Gim. Jaworznia 49 pkt. 
5. Gim. Mąchocice Kap. 40 pkt. 
6. Gim. Łopuszno 25 pkt. 
7. Gim. Masłów 24pkt. 
8. Gim. 2 Jędrzejów 19 pkt. 
9. Gim. 23 Kielce 15 pkt. 
10. Świetlica Plus Kielce 15 pkt. 
11. Gim. Pierzchnica 12 pkt 

Naszym tenisistom stołowym gratulujemy 
świetnego rezultatu ! 

           Rafał Gajos 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INFORMACJE  
 

PROJEKTY FILMOWE KLASY IIIA 

          Na naszej szkolnej stronie internetowej 
www.zsowolica.checiny.pl można obejrzeć film 
pt. „Horror ucznia” , zrealizowany w ramach 
zajęć artystycznych, prowadzonych przez pana 
Krzysztofa Taborskiego. Film zrealizowano wraz 
z uczniami i wychowawcą obecnej  klasy IIIa  
w roku szkolnym 2011/2012. 
 

 
Kadr z filmu „Horror ucznia” 

           Dostępny jest również film biorący udział 
w konkursie dla nauczycieli i uczniów „Uczenie 
poprzez nauczanie - uczniowie prowadzą lekcje 
języka obcego” z wykorzystaniem  metody LdL. 
W przygotowaniu filmu do konkursu udział brali 
uczniowie klasy IIIa  pod kierunkiem pani 
Jevgenii Kulczyckiej. Za stronę techniczną 
odpowiedzialny był pan Krzysztof Taborski. 

 
Kadr z filmu „Uczenie poprzez nauczanie - 
uczniowie prowadzą lekcje języka obcego” 

 
Zapraszamy do obejrzenia filmów!!! 
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         PEDAGOG SZKOLNY ZAPRASZA!!! 

          Od dnia 14 listopada 2012 roku możliwy 
jest kontakt mailowy z pedagogiem szkolnym.  
 Do kontaktu zapraszamy zainteresowanych 
uczniów i rodziców. Jeśli:  

-masz problemy rodzinne, jesteś w trudnej 
sytuacji życiowej; 

-chciałbyś pomóc, ale nie wiesz jak; 

-przyjdź także ze sprawą, z którą nie potrafisz 
sobie poradzić; 

-chcesz podzielić się swoimi radościami  
 i smutkami 

Umów się na spotkanie! 

pedagog-wolica@checiny.pl 

Czego możesz oczekiwać decydując się na 
rozmowę z pedagogiem szkolnym? 

-całkowitej dyskrecji 

-życzliwej uwagi 

-otrzymasz informacje i propozycje porady oraz 
pomocy. 
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