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„Najcenniejszym 

 i najtrwalszym podarunkiem 

jaki można dać dziecku - jest 

wykształcenie”. 
 

Dyrekcji  

oraz Gronu Pedagogicznemu  

ZSO w Wolicy,  

w podzięce za trud włożony 

 w naszą edukację, 

samych radości i sukcesów 

 z okazji DEN 

 życzy Samorząd Uczniowski 
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VI Piknik Historyczny:  

„II wojna światowa w Chęcinach" 
 

             Dnia 8 września  uczniowie Szkoły 

Podstawowej  i  Gimnazjum w Wolicy 

 uczestniczyli  w VI Pikniku Historycznym  

pt. „II wojna światowa w Chęcinach".  

        Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 

"Jodła" wraz z innymi grupami rekonstrukcyjnymi 

przedstawiło epizody z czasów II wojny 

światowej. 

Epizod I: Wojsko Polskie, czyli walki z czasu 

Kampanii Obronnej 1939 roku – rekonstrukcja 

walk, jakie miały miejsce na ziemi 

świętokrzyskiej. 

Epizod II: Armia Krajowa – przyjmowanie 

zrzutów lotniczych oraz cichociemnych oraz 

walki z Niemcami w roku 1944. W tym epizodzie 

widzieliśmy skok czterech spadochroniarzy. 

Wspaniałą scenerię dopełniła jeszcze efektowna 

pirotechnika a także wystawy uzbrojenia. 

Ewa Fryt 
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Uroczystości  

pod Pomnikiem Lotników 

              Dnia 15 września 2013 roku Poczet 

Flagowy Gimnazjum oraz harcerze ze Szkoły 

Podstawowej  z Zespołu Szkół Ogólnokształcą-

cych w Wolicy uczestniczyli w uroczystej mszy 

świętej w kościele pw Matki Boskiej Anielskiej  

w Polichnie oraz pod Pomnikiem Lotników  

w Gościńcu wraz z opiekunami p. Magdaleną 

Nowak oraz p. Agnieszką Gajos.  

       Uroczysta msza święta oraz program 

artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły 

Podstawowej w Polichnie poświęcone były 

wspomnieniu lotników - wychowanków  

Szkoły Szybowcowej w Polichnie poległych na 

frontach II Wojny Światowej.  

Magdalena Nowak 
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Wycieczka integracyjna 

klas pierwszych gimnazjum 

           Pierwszego dnia października klasy 

pierwsze wraz z wychowawczyniami  

p. B. Czupryńską i p. L. Pierzak pojechały na 

wycieczkę integracyjną do gospodarstwa 

agroturystycznego „Gród” w Siedlcach.  

          Na miejscu zobaczyliśmy m.in. główną 

atrakcję tego miejsca – średniowieczną kuźnię,  

w której  obejrzeliśmy repliki  broni białej 

i palnej, a dodatkową atrakcją była możliwość 

zrobienia zdjęć z eksponatami.  W czasie 

zwiedzania przewodnik opowiadał nam o różnych 

rodzajach średniowiecznego uzbrojenia  oraz  

o technikach oblężniczych m.in. zastosowanie 

katapult. Najciekawszą dla uczniów atrakcją była 

możliwość stoczenia pojedynków  bezpiecznymi, 

piankowymi „szablami”. Po tym „rycerskim 

turnieju”  obejrzeliśmy drewniany zamek z wieżą 

obronną oraz staw rybny. Po zwiedzeniu 

najciekawszych obiektów w „Grodzie” 

odpoczywaliśmy przy ognisku. Oczywiście nie 

mogło zabraknąć tradycyjnego pieczenia 

kiełbasek. Na zakończenie chętni uczniowie mogli 

strzelać z łuku do wyznaczonego celu. Zawody 

łucznicze dostarczyły nam wiele radości. Wyjazd 

do „Grodu” okazał się bardzo dobrym pomysłem. 

Uczniowie klas IA i IB mogli się zintegrować ze 

sobą oraz odpocząć od codziennych obowiązków. 

Wszystko odbywało się w ciepłej i przyjaznej 

atmosferze, a zwiedzanie miejsc tego typu, to 

także nauka poprzez zabawę.   

Barbara Czupryńska i Lidia Pierzak 

 
Źródło fot: www.grodpedzikow.pl 
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Dawid Nawrot 

zwycięzca I Gminnego Konkursu 

 „Mam Talent” 

            12 września 2013 r. w hali „Pod 

Basztami” w Chęcinach odbył się I Gminny 

konkurs „Mam Talent”. Do konkursu zgłosiły się 

22 podmioty wykonawcze: wokaliści, instrumen-

taliści, zespół muzyczny, akrobaci, tancerze  

i recytatorzy. Z naszej szkoły zgłosiły się trzy 

osoby: Eliza Szewczyk z kl. IIIb - śpiew, 

Katarzyna Krzemińska z kl. IIc - śpiew, Dawid 

Nawrot z kl. IIb – gitara i śpiew. Konkurencja 

była bardzo silna, gdyż nie było kategorii 

wiekowych i w konkursie brali udział nawet 

studenci. Dawid okazał się bezkonkurencyjny, 

oczarował jurorów wysoką kulturą osobistą, 

szacunkiem do publiczności, a przede wszystkim 

swobodą na scenie i wysokim poziomem 

wykonawczym.  

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Przemysław Gruszka 

 

 
Jury gminnego konkursu „Mam talent”. 

 

 
Uczestnicy konkursu. 
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Dawid Nawrot, kl. IIb – zwycięzca I edycji 

gminnego konkursu „Mam talent” 

 

 
Eliza Szewczyk, kl IIIb 

 

 
Katarzyna Krzemińska, kl. IIc 

 

 
źródło fot. www.checiny.pl 
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Wycieczka do Warszawy. 

           Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawo-

wej w dniu 4 października 2013 r. wraz  

z uczniami i opiekunami z ZSO w Chęcinach, 

uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Odbyli 

trzygodzinne zajęcia w otwartym w 2010 r. 

Centrum Nauki Kopernik.  

            Uczniowie zwiedzili gmach Biblioteki 

Uniwersytetu Warszawskiego. Składa się z on  

z dwóch budynków: frontowego i głównego. Obie 

części połączone są pasażem, tzw. uliczką, 

przykrytą przeszklonym dachem. Wejście 

zwieńczone jest ogromną rozwartą księgą  

z napisem HINC OMNIA. 

           Uczestnicy wycieczki oglądali także  

Ogród Botaniczny zupełnie w nietypowym 

miejscu. Zaprojektowany przez architekta 

krajobrazu Irenę Bajerską ogród umieszczony jest 

na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej  

w Warszawie. Został otwarty 12 czerwca 2002 r. 

Jest jednym z największych i najpiękniejszych 

ogrodów dachowych w Europie. Rozciąga się na 

powierzchni ponad 1 ha. Roślinność zajmuje 

w nim 5111 m2.  

          Wszyscy uczestnicy wycieczki odbyli także 

podróż po Starym Mieście. Wyjazd był bardzo 

udany,  przez cały czas dopisywała ładna pogoda  

i dobre humory. 

Grażyna Barwinek 
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Wyjazd do Moskwy 

               W ramach projektu ,,Akademia 

Dziecięcej Dyplomacji” po raz kolejny  

uczniowie naszego gimnazjum mieli możliwość 

zwiedzić Moskwę.  Wyjazd do stolicy Rosji odbył 

się w dniach od 27 września  do 06 października 

2013 roku. Uczestniczyło w nim 2 opiekunów i 5 

uczniów. Oprócz uczniów Gimnazjum w Wolicy 

w tej edycji brali udział także przedstawiciele 

Gimnazjum „Zolitude” z Rygi na Łotwie oraz 

uczniowie Gimnazjum 1522 w Moskwie. 

             Dużą atrakcją wymiany był bardzo bogaty 

program zwiedzania. Już pierwszego wieczoru 

wspólnie z delegacją z Rygi, uczniami 

Gimnazjum 1522 i ich rodzicami 

uczestniczyliśmy w wycieczce autokarowej po 

Moskwie.  W kolejnych dniach zwiedziliśmy 

zabytki Kremla, Plac Czerwony, Maneżowy  

i Teatralny, chram Chrystusa Zbawiciela- 

największą cerkiew w Rosji, Galerię 

Trietiakowską, Muzeum Puszkina, Muzeum 

sztuki nowoczesnej. W  ramach zajęć 

edukacyjnych  uczniowie oglądali w Teatrze im. 

Stanisławskiego  balet ,,Jezioro łabędzie”,  

w Teatrze im. Mossowieta spektakl pt. ,,Casting”, 

zwiedzili moskiewskie zoo oraz największe 

planetarium w Rosji, gdzie  uczestniczyli  

w projekcji  filmu ,,Podróż do gwiazd”.  

Uczniowie wraz z opiekunami odbyli także 

dwudniową wycieczkę do Wołogdy położonej  ok. 

500 km na północny zachód od Moskwy. To 

spokojne miasteczko słynie z produktów 

regionalnych: wołogodzkiego masła o lekko 

orzechowym smaku oraz wołogodzkich koronek. 

Wołogda słynie również z zabytków wpisanych 

na listę światowego dziedzictwa. Na szczególną 

uwagę zasługuje monaster Teraponta- 

prawosławny klasztor wznoszony etapami między 

XIV a XVII stuleciem, w którym wszystkie 

wewnętrzne ściany pokryte są bezcennymi 

freskami Dyonisja oraz zespół architektoniczny 

klasztoru Kiriłło-Biełozierskiego nad jeziorem 

Siwierskim.  

         Pobyt w Moskwie, to nie tylko zwiedzanie, 

to także udział w lekcjach, zajęciach 

przygotowanych przez organizatorów oraz 

obradach okrągłego stołu. Uczniowie w języku  

rosyjskim opowiadali o sobie, o swojej szkole, 

Wolicy, gminie Chęciny, województwie 

świętokrzyskim. Obrady okrągłego stołu,  
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oczywiście w języku rosyjskim, dotyczyły 

polityki młodzieży w Polsce, na Łotwie i w Rosji. 

        Podczas pobytu w Moskwie uczniowie  

i opiekunowie mieszkali w domach swoich 

kolegów   i koleżanek. To przyczyniło się do 

zrodzenia przyjaźni. Żal opuszczać miejsce,  

w którym jest się przyjętym bardzo serdecznie  

i traktowanym jako wyjątkowy gość, jednak 

wszystko co dobre, szybko mija. 

          W drodze powrotnej, pomimo zmęczenia, 

uczennice tak podsumowały wyjazd: 

- ,,Udział w takim projekcie to super pomysł na 

doskonalenie umiejętności posługiwania się 

językiem rosyjskim. Dzięki wyjazdowi miałam 

możliwość poznać obyczaje , tradycje i kulturę 

odwiedzonego kraju.” 

- ,,Dla mnie był to cudowny i niezapomniany 

tydzień, wypełniony licznymi atrakcjami. Cieszę 

się, że poprzez udział w zajęciach szkolnych, 

miałam okazję poznać i porównać odmienne 

systemy szkolnictwa.” 

- ,,Bardzo miło wspominam wycieczkę do 

Wołogdy, gdyż jest to naprawdę piękne miasto 

 z miłymi mieszkańcami. Podobało mi się również 

to, że podczas całonocnej podróży mogliśmy się 

integrować z naszymi zagranicznymi przyjaciółmi. 

Było bardzo wesoło....” 

- ,,Nasi gospodarze przygotowali bardzo 

atrakcyjny plan pobytu. Pomimo dosyć napiętego 

planu staraliśmy się znaleźć czas na swobodne 

rozmowy, dzięki temu nawiązały się między nami 

przyjaźnie. ” 

- ,,Podsumowując – wyjazd był bardzo udany. 

Najbardziej cieszę się, że poznałam tylu fajnych 

ludzi. Teraz wiem, jak ważna jest nauka języków 

obcych, dzięki temu swobodnie mogę  rozmawiać 

z obcokrajowcami”. 

Jevgenija Kulczycka,   Renata Sowińska 

          Rodzice, uczniowie  i nauczyciele dziękują 

Pani J. Kulczyckiej - nauczycielce języka 

rosyjskiego, która od początku jest organizatorem 

wymiany międzynarodowej młodzieży ze strony 

polskiej, za możliwość udziału w projekcie 

,,Akademia Dziecięcej Dyplomacji”. 

 



WYJAZD DO MOSKWY -fotorelacja 
 

 

 

 
„Car- Armata” na Kremlu 

 

 
Praca „Przy okrągłym stole” 

 w Gimnazjum 1522 w Moskwie 

 

 
Na Placu Czerwonym w Moskwie 

 

 

 

Fot: Eugenia Kulczycka 
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Wręczamy Podziękowanie Pana Burmistrza 

 R. Jaworskiego dla Pani dyrektor W.Worobjewej 

z gimn.1522 w Moskwie 

 

 
Wołogda 

 

 
W Muzeum Koronki w Wołogdzie 
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Podsumowanie projektu 

 "Kreatywny Uczeń XXI wieku" 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

 w Wolicy 
 

           4 października 2013 roku o godzinie 

14:30 na hali gimnastycznej Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Wolicy odbyło się 

uroczyste podsumowanie projektu „Kreatywny 

Uczeń XXI wieku”. Po powitaniu zaproszonych 

gości pani dyrektor Nina Budziosz przekazała 

głos prowadzącym uroczystość panom: 

Tomaszowi Żelichowskiemi i Rafałowi Gajosowi. 

Podsumowanie zostało połączone z prezentacją 

prac grup projektowych. Swoje prace 

zaprezentowali uczniowie grup edukacji 

obywatelskiej, medialnej oraz kulturalnej  

i artystycznej ze szkoły podstawowej  

i gimnazjum. Rezultaty pracy grup projektowych 

obejrzeli przybyli goście m.in. dyrektor 

Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli pani Elżbieta Dudek, Burmistrz 

Gminy i Miasta Chęciny pan Robert Jaworski 

oraz radni pan Paweł Kaczor  

i pan Paweł Bukowski. Koordynatorami 

projektu w Szkole Podstawowej był pan Tomasz 

Żelichowski, a w Gimnazjum pan Rafał Gajos.  

      Od 1 grudnia 2012 roku 24 uczniów 

Gimnazjum Publicznego nr 2 w Wolicy oraz 24 

uczniów ze Szkoły Podstawowej uczestniczyło  

w projekcie" Kreatywny uczeń XXI wieku”. 

Projekt współfinansowany był ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Organizatorem tego przedsięwzięcia 

było Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Kielcach. Celem projektu było 

rozwinięcie kompetencji społecznych w zakresie 

kooperatywności, komunikatywności i kreatywno-

ści.  

      Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Wolicy z wielkim zaangażowaniem przystąpili 

do projektu. 18 grudnia 20213r. po raz pierwszy 

spotkali się z wykładowcami ŚCDN-u w osobie 

samej pani Dyrektor Elżbiety Dudek, która 

poprowadziła zajęcia z doradztwa zawodowego. 

Zajęcia były bardzo ciekawe i absorbujące dla 

uczestników. Uczniowie poznali między innymi 

swoje mocne i słabe strony. Skutkiem tych działań 

był podział 24 osobowych grup uczniów na trzy 

mniejsze ośmioosobowe. Selekcja ta brała pod 

uwagę ich zainteresowania i predyspozycje.  

 

8 

 

Powstałe grupy od stycznia 2013r. pracowały  

w trzech modułach tematycznych: 

 edukacja obywatelska, prowadzona była 

przez panią Annę Wrzoskiewicz zarówno 

w Gimnazjum jak i w Szkole Podstawowej 

 edukacja medialna, prowadzona była  

w Gimnazjum przez pana Krzysztofa 

Taborskiego oraz w Szkole Podstawowej 

przez panią Alicję Jaszczykiewicz 

 edukacja kulturalno - artystyczna, 
prowadzona była przez panią Renatę 

Sowińską w Gimnazjum oraz panią Beatę 

Ludwicką- Dule w Szkole Podstawowej 

 

      Od 21.01.2013r. do 23.03.2013r. uczniowie: 

Agata Jaworska, Aleksandra Żurek, Weronika 

Kostecka, Karolina Kaczmarczyk, Olga Korban, 

Aleksandra Kulczycka, Paulina Sobczyk, 

Aleksandra Zapała w Gimnazjum oraz 

Wiktoria Chabik, Sara Pękalska, Kacper Adamski, 

Sylwia Łapot, Kamila Cieślikiewicz, Aleksandra 

Wierzbicka, Mikołaj Zimoch oraz Weronika 

Skrzelowska w Szkole Podstawowej pod 

kierunkiem pani Anny Wrzoskiewicz realizowali 

moduł „Edukacja obywatelska”. Zajęcia miały na 

celu rozwijanie kompetencji obywatelskich, które 

są niezbędne w dzisiejszym świecie. Uczniowie 

poznali zasady dobrej rozmowy i dyskusji, cechy 

dobrego obywatela, stworzyli kartę mini-projektu- 

sprecyzowali temat, określili cele mini-projektu 

i zaplanowali etapy jego realizacji, podzielili się 

zadaniami. Efektem projektu było między innymi 

rozwijanie i pogłębianie u uczniów takich postaw 

jak: poczucie obowiązku, troski o dobro innych, 

szacunku do pracy i dokonań naszych przodków, 

poczucia przynależności lokalnej, kształtowanie 

więzi emocjonalnych z „małą ojczyzną” jaką jest 

gmina Chęciny. Efekt pracy uczniów: projekt 

”Wolica nasza Mała Ojczyzna” został 

zaprezentowany w dniu 23.03.2013r.  

w Centrum Edukacyjnym w Wólce 

Milanowskiej. Następnie młodzież wzięła udział 

w debacie na temat: „Czy warto być aktywnym 

obywatelem”. Młodzież z Wolicy wykazała, że 

warto mieć świadomość obywatelską i skutecznie 

odpierała argumenty grupy przeciwnej. Udział  

w projekcie stworzył uczniom możliwość 

wykazania się kreatywnością, właściwym 

analizowaniem źródeł informacji, umiejętnością 

dyskutowania, podejmowaniem decyzji a także 

uświadomił, jak ważna jest współpraca w grupie 

oraz odpowiedzialność za powierzone zadania 
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Podsumowanie projektu 

„Kreatywny uczeń XXI 

wieku”- ciąg dalszy ze 

str.8 

 

w osiągnięciu wspólnego celu. Uczniowie godnie 

reprezentowali naszą szkołę. 

      11 maja 2013 roku ośmiu uczniów naszego 

Gimnazjum: Wiktoria Kamińska, Paweł Galus, 

Konrad Chruściel, Żaneta Woźniczko, Weronika 

Baran, Martyna Kościołek, Jakub Kościołek  

i Dawid Nawrot oraz ośmiu uczniów ze Szkoły 

Podstawowej: Małgorzata Stępnik, Filip Grajek, 

Angelika Chwastek, Wiktoria Ciechańska, 

Zuzanna Żurek, Kinga Wojtyś, Gabriela Gibas  

i Julia Majcher, wzięło udział w międzyszkolnej 

debacie edukacyjnej w Centrum Edukacyjnym  

w Wólce Milanowskiej. Debata dotyczyła 

podsumowania zajęć stacjonarnych i e-

learningowych z modułu „Edukacja Medialna”. 

Celem debaty było kształcenie u uczniów 

umiejętności obrony swojego stanowiska za 

pomocą argumentów, wymiany poglądów  

w określonej sprawie oraz promowanie debaty 

edukacyjnej jako sposobu wypracowania 

wspólnego stanowiska. Uczniowie zmierzyli się  

z dwiema tezami: „Internet – zagrożenia czy 

szansa na lepszą przyszłość?” oraz „Czy kreda  

i tablica to już przeżytek i powinny pójść do 

lamusa?”.  

       Ponadto gimnazjaliści przedstawili efekty 

swojej pracy w projekcie. Zaprezentowali 

opracowaną przez siebie stronę internetową 

oraz film pt: „Czy warto czytać”. Film powstał 

na podstawie autorskiego scenariusza uczniów. Po 

przydzieleniu ról, wybraniu miejsca akcji 

uczniowie wraz z opiekunami panem Krzysztofem 

Taborskim i panią Alicją Jaszczykiewicz 

przystąpili do nagrywania scen filmu. Następnym 

etapem był montaż zdjęć oraz podłożenie ścieżki 

dźwiękowej. Wszyscy uczestnicy wykazali 

wielkie zaangażowanie w pracę nad filmem i są 

dumni z uzyskanych efektów końcowych.  

       Podstawowymi zagadnieniami, którymi 

zajmowano się na zajęciach z edukacji kulturalno- 

artystycznej w skład, której wchodziły  

w Gimnazjum: Magdalena Wojtyna, Wiktoria 

Dziedzic, Katarzyna Krzemińska, Marcelina 

Wojda, Olga Domagała, Agata Foksa, Martyna 

Dziedzic, Aneta Myślińska, a w Szkole 

Podstawowej: Aleksandra Mazur, Agata Bawoł,  
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników projektu 

oraz zaproszonych gości. 

 
 

Magdalena Laskowska, Magdalena Wargocka, 

Alicja Serafin, Aleksandra Gibas, Agnieszka 

Piwowar oraz Weronika Pędzik  były pytania: Jak 

zainspirować ludzi do „tworzenia miejsc”,  

w których kultura się liczy? Jak należy działać  

i jakich należy w tym kierunku dokonać zmian? 

Uczniowie na zajęciach prowadzonych przez 

panie: Renatę Sowińską i Beatę Ludwicką –Dulę 

rozbudowywali u siebie wrażliwość artystyczną. 

Poznawali rolę kultury w życiu człowieka. Cenną 

umiejętnością jaką między innymi wynieśli ze 

swych spotkań było identyfikowanie korzyści 

płynących z dbania i pielęgnowania miejsc, gdzie 

kultura się liczy.  

  

        22.06.2013 roku odbyła się w ramach 

projektu wycieczka do Sandomierza. 

Kierownikami wycieczki byli w Gimnazjum pan 

Tomasz Dziurzyński a w Szkole Podstawowej 

pani Anna Sikiorska. Uczniowie poznali 

unikalną architekturę miasta. Zwiedzili między 

innymi: Muzeum Okręgowe, Katedrę, Rynek, 

Podziemną Trasę Turystyczną. Odbyli bardzo 

ciekawą lekcję historii w Zbrojowni, gdzie można 

było dotknąć, a nawet nałożyć zbroje rycerzy 

epoki średniowiecznej. W drodze powrotnej 

zwiedzili zamek Krzyżtopór w Ujeździe.  

W podziwianiu tych wszystkich atrakcyjnych 

miejsc towarzyszyła wspaniała pogoda, co na 

pewno również przyczyniło się do tego, że 

uczniowie byli wycieczką zachwyceni. 

Rafał Gajos 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

 

Fotorelacja:  

Projekt „Kreatywny uczeń XXI wieku” 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Spotkania z kinem 

 o Żydowskich Wątkach 

          W dniu 7 października uczennice z klasy 

Ib Patrycja Krzysztofik i Karolina Woś oraz 

z klasy IIc  Julita Seweryn i Marcelina Wojda 

pod opieką nauczyciela języka polskiego  

p. Tomasz Żelichowskiego wzięły udział 

w Spotkaniach z Kinem o Żydowskich 

Wątkach. 

         „Spotkania” zostały zorganizowane po raz 

drugi przez  Ośrodek Edukacyjno – Muzealny 

„Świętokrzyski  Sztetl” i Chmielnickie Centrum 

Kultury.  Tegoroczne spotkanie dla uczniów szkół 

gimnazjalnych poświęcone było twórczości 

Juliana Tuwima. Wprowadzająca prelekcja 

wygłoszona przez p. Agnieszkę Dziarmagę 

dotyczyła szeroko rozumianego pojęcia „kultury 

żydowskiej”. Natomiast wykładowca  

z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Andrzej Kozieja przybliżył życie i twórczość 

Juliana Tuwima. Głównym tematem 

tegorocznego „Spotkania” były warsztaty 

aktorskie „Jak recytować, jak zostać 

aktorem?” przeprowadzone przez p. Dawida 

Żłobińskiego aktora kieleckiego Teatru im. 

Stefana Żeromskiego. Prowadzący warsztaty 

opowiedział o pracy aktora, udzielił cennych 

wskazówek  jak poprawnie recytować, jak 

pokazać ruch na scenie.  Aktor wyrecytował 

również kilka wybranych utworów J. Tuwima 

m.in. „Ptasie radio”.  
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            W czasie trwania warsztatów na scenie 

zaprezentowały się nasze uczennice Marcelina 

Wojda i Julita Seweryn. Na koniec spotkania 

uczestnicy obejrzeli film z 1997 roku  

„Wspomnienia o Julianie Tuwimie” . Uczennice 

z klasy IIc udzieliły również wywiadu dla 

Polskiego Radia „Kielce” w którym to podzieliły 

się swoimi wrażeniami na temat warsztatów 

teatralnych w których wzięły udział.    

Tomasz Żelichowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Menora – świecznik żydowski 

Źródło fot: www. wikipedia.org 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Ślubowanie klas pierwszych gimnazjum 

i akademia z okazji DEN 

              Dnia  11 października 2013 roku   

w Gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcacych 

w Wolicy odbyła się uroczysta akademia, 

podczas  której ślubowali uczniowie klas 

pierwszych. Akademia ta była również poświęco-

na obchodom Dnia Edukacji Narodowej. Na 

uroczystość ślubowania  przybyli zaproszeni 

goście - Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny pan 

Robert Jaworski, przewodniczacy  Rady 

Miejskiej w Chęcinach  p. Cezary Mielczarz, 

kierownik  referatu  funduszy pomocowych  

i promocji pani Renata Janusz, jak również  

Dyrektor ZSO w Wolicy pani Nina Budziosz, 

Wicedyrektor ZSO w Wolicy pani Mirosława 

Szymańska, nauczyciele, pracownicy oraz 

rodzice. W obecności starszych kolegów 

uczniowie klas pierwszych ślubowali dbać  

o dobre imię szkoły i godnie zachowywać się  

w każdej sytuacji, a także rzetelnie wypełniać 

swoje obowiązki i nieustannie pracować nad 

wzbogacaniem swej wiedzy. Wszyscy 

zgromadzeni wysłuchali przygotowanych na tą 

okazję wierszy  i piosenek. Uroczystość uświetnił 

występ szkolnego chóru prowadzonego przez 

pana Przemysława Gruszkę. Uczniów klas 

pierwszych  do akademii przygotowały 

wychowawczynie: pani Lidia Pierzak oraz pani 

Barbara Czupryńska. Samorząd Uczniowski 

aktywnie włączył się w przygotowanie 

dekoracji. Uroczystość prowadziła przewodniczą-

ca SU- Weronika Kostecka, uczennica klasy IIIb. 

Na zakończenie akademii uczniowie klas 

pierwszych otrzymali drobne upominki 

ufundowane przez Gminę Chęciny.  

Magdalena Nowak                                         
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

Wielki sukces Radosława Zegadło! 

              W dniu 17 października 2013 r.  

w budynku Filharmonii Świętokrzyskiej odbyła 

się konferencja informacyjno - promocyjna 

podsumowująca realizację Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

Jednym z punktów było wręczenie nagród w III 

edycji konkursu pt. „Jak Regionalny Program 

Operacyjny  Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2007 - 2013  pomaga Mnie i Moim 

bliskim”, który zorganizował Oddział Pomocy 

Technicznej Departamentu Funduszy 

Strukturalnych UM WŚ. Konkurs skierowany był 

do młodzieży gimnazjalnej, a polegał na 

opracowaniu strony internetowej dotyczącej 

projektów realizowanych z RPO Województwa 

Świętokrzyskiego w ich gminie bądź okolicy. 

            Wśród 7 nagrodzonych znalazła się 

praca przygotowana przez ucznia klasy IIIa 

Radosława Zegadło pod kierunkiem Grażyny 

Barwinek i Magdaleny Nowak. Projekt strony 

internetowej „Eurofundusze w naszej gminie 

Chęciny- jak pomagają mnie i moim bliskim? 

przedstawia wszystkie inwestycje realizowane 

w gminie i mieście Chęciny z RPO 

(http://zsokonkurs.checiny.pl). W nagrodę szkoła 

otrzyma zestaw multimedialny. 

            Imprezie towarzyszyła gala, którą prowa-

dziła Anna Dereszowska. 

 

 

 

 

 

Zarząd  

Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum 
 

 Przewodnicząca: Weronika Kostecka, kl. IIIb 

 Zastępca przewodniczącej: Radosław 

Zegadło, kl. IIIa 

 Przewodnicząca sekcji kulturalnej: Wiktoria 

Kamińska, kl. IIb 

 Przewodnicząca sekcji charytatywnej 

Julita Seweryn, kl. IIc 

 Przewodnicząca sekcji redakcyjnej: 

Aleksandra Żurek, kl. IIa 

 
Opiekunowie SU: p. Magdalena Nowak,  

                              p. Jolanta Paź 
 
 

13 
 
 

 
 
 

 

            Laureat i opiekunowie dziękują Panu 

Jackowi Nowakowi z UGiM Chęciny  

i Katarzynie Barwinek za pomoc przy tworzeniu 

pracy konkursowej. Serdeczne podziękowania 

składają  także Panu Jackowi Nawrotowi z firmy 

„Nawroplast” za nieodpłatne dostarczenie 

sprzętu do szkoły. 

     Grażyna Barwinek 

 

 

Skład Rady Rodziców 

w Gimnazjum  

w roku szkolnym 2013/2014 

Przewodniczący: p. Ernest Suchara  

Z-ca przewodniczącego: p. Renata Krzysztofik  

Skarbnik: p. Małgorzata Łapot 
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,,V Ogólnopolski Tydzień Kariery” 

            18 października 2013 roku w ramach  

V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery   

w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. 

Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się 

spotkanie pod hasłem ,,Talent jest w każdym  

z nas”. Pan Cezary Mielczarz  -Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Chęcinach, wicedyrektor WUP 

w Kielcach  zaprosił do udziału w nim uczniów 

klas trzecich naszego gimnazjum wraz 

z wychowawcami. Spotkanie prowadzili goście: 

pan Dawid Żłobiński- aktor Teatru im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach oraz pan Paweł Solarz 

– dziennikarz Radia Kielce S.A. Rozmawiali 

z młodzieżą m.in. o tym czym jest  talent, jak go 

odkryć, opowiadali o własnej drodze do kariery. 

           Dzięki  uprzejmości pana Cezarego 

Mielczarza uczniowie mogli zwiedzić budynek 

biblioteki  im. Witolda Gombrowicza w tym 

Informatorium, Wypożyczalnię Ogólną i ,,Książki 

Mówionej”, Mediatekę, Czytelnię Ogólną,  

poznali  bogatą ofertę placówki i zasady 

korzystania ze zbiorów  oraz zwiedzili siedzibę 

Radia Kielce. Młodzież poznała pracę 

dziennikarzy od kulis, była świadkiem nadawania 

Wiadomości przez panią Katarzynę Kozak  oraz 

nagrywania fragmentu audycji przez panią Lucynę 

Bukato. Na zakończenie spotkania uczniowie 

otrzymali drobne upominki. 

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. 

(fot:www.wrota-swietokrzyskie.pl) 
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Uczniowie gimnazjum zwiedzili budynek 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. 

 

 

 
Od lewej: Paweł Solarz –dziennikarz Radia Kielce 

i Dawid Żłobiński – aktor Teatru im S. Żeromskiego 

w Kielcach. 

 

 
Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania. 

 

Opracowanie: Renata Sowińska 

 

 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

 

Przeciwdziałanie agresji i przemocy 

w szkole – działania profilaktyczne 

prowadzone przez Policję  

z Komendy Miejskiej w Kielcach  

oraz Komisariatu Policji w Chęcinach. 
 

           W dniu 21 października 2013 roku  

w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Wolicy już po 

raz trzeci odbyły się zajęcia profilaktyczne 

prowadzone przez mł. asp. Iwonę Miter  

z Komendy Miejskiej w Kielcach oraz st. asp. 

Grzegorza Mączkorowskiego z Komisariatu 

Policji w Chęcinach. 

    Zajęcia prowadzone były dwutorowo.  

W pierwszej kolejności uczniowie klas I – III 

obejrzeli dwa filmy profilaktyczno – edukacyjne  

o tematyce z zakresu cyberprzemocy oraz 

przemocy rówieśniczej: „W sieci” oraz „Nie 

warto ryzykować”, które opatrzone zostały 

stosownym komentarzem funkcjonariuszki policji. 

W drugiej części spotkania, uczniowie klas 

pierwszych uczestniczyli w zajęciach na temat 

odpowiedzialności prawnej nieletnich. Podczas 

prelekcji młodzi ludzie zdobyli wiedzę na temat 

odpowiedzialności prawnej za popełnione przez 

nieletnich przestępstwa. Poznali pojęcia: osoba 

nieletnia, czyn karalny, demoralizacja. 

Rozmawiano również z uczniami na temat 

zagrożeń jakie niesie za sobą nieodpowiedzialne 

korzystanie z zasobów sieci. Policjant przybliżył 

problematykę ochrony własności intelektualnej 

oraz korzystania z niej, nie narażając się na 

konflikt z prawem. Poruszył problem spożywania 

alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków 

odurzających (dopalaczy) przez osoby nieletnie 

oraz związane z tym zachowaniem skutki prawne. 

Młodzież poznała różne formy przemocy, 

konsekwencje prawne stosowania przemocy oraz 

konkretne sposoby przeciwdziałania im. 

Karolina Kędzior- pedagog szkolny 

    w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolicy 

 

 

 

 

15 

 

 

 
 

 

 

          

Zdjęcia i fragment tekstu zaczerpnięto ze strony 

internetowej Komendy Miejskiej w Kielcach 

www.kielce.swietokrzyska.policja.gov.pl 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  
Źródło grafiki: www.sp38.info/aktual4.html 

 

 

 

 

 

http://www.sp38.info/aktual4.html
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Wolica, dn. 01.10.2013r.  

 

Koleżanko, Kolego 

weź udział w akcji: 

 

„PRZYWRÓĆMY DZIECIOM UŚMIECH” 

 
Celem akcji jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka.  

Przedmiotem akcji jest zbiórka makulatury przez uczniów w szkołach podstawowych, 

gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.  

 

Sposób przeprowadzenia akcji:  

1. W akcji mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszego Gimnazjum nr 2 w Wolicy.  

2. Uczniowie w czasie trwania akcji zbierają makulaturę (gazety, czasopisma i pojedyncze 

kartki),  składają je w domu. Do szkoły przynoszą makulaturę w dniach od 09.12 do 

13.12.2013 roku i oddają ją wolontariuszom: Patrykowi Adamskiemu, Bartoszowi Gad, 

Karolinie Kaczmarczyk, Paulinie Sobczyk, Zuzannie Zimoch oraz Przewodniczącej lub 

Zastępcy Samorządu Uczniowskiego.  

3. Po uzbieraniu odpowiedniej ilości makulatury szkolny koordynator p. Agnieszka Gajos  

      przekaże do fundacji informację o możliwości odbioru jej ze szkoły.  

 

Posumowanie akcji i nagrody: 

  

1. W czerwcu 2014 r. fundacja dokona podsumowania akcji i wyłoni laureatów.  

2. Wśród wszystkich uczniów szkół z terenu całej Polski, którzy zbiorą w trakcie trwania 

akcji co najmniej 50 kg makulatury, zostanie rozlosowanych 50 odtwarzaczy MP3.  

3. W naszym Gimnazjum zostanie wyróżnionych dyplomami 3 uczniów, którzy przyniosą 

największą ilość makulatury.  

4. Czas trwania akcji w naszej szkole: 01.10 – 13.12. 2013 

5. Koordynatorem akcji w naszej szkole jest p. Agnieszka Gajos.  

6. Organizatorem akcji jest „Przyjazny Świat Dziecka” z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Okopowej 56 lok. 1.  

 

                                                    Radosław Zegadło  

 

 

 

    „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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