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Zdrowych, spokojnych, rodzinnych  

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęścia w Nowym Roku 2014  

Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, 

Pracownikom szkoły oraz 

 całej społeczności Uczniowskiej 

 

 składa Samorząd Uczniowski 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Święto Niepodległości 
     

 

              Dnia 12 listopada 2013 r. w Gimnazjum 

odbyła się uroczysta akademia  z okazji 

95.rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. Uczniowie z klas: Ia i IIIb 

zaprezentowali, zgromadzonej społeczności 

szkolnej, program artystyczny, który miał na celu 

przypomnieć, jaką drogę musieli przebyć Polacy, 

aby nasza Ojczyzna mogła odzyskać 

Niepodległość. Uroczystość uświetniły pieśni 

patriotyczne w wykonaniu chóru szkolnego przy 

akompaniamencie p. Przemysława Gruszki oraz 

występ solowy (gitara + śpiew) ucznia klasy IIb – 

Dawida Nawrota. Odświętny nastrój podkreśliły 

biało-czerwone kotyliony. Po uroczystości głos 

zabrała pani dyrektor Nina Budziosz. W swoim 

wystąpieniu przypomniała młodzieży, jak ważne 

jest to, aby być patriotą. Odczytała także list 

prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego, 

skierowany do Polaków z okazji Święta 

Niepodległości.  

                        Barbara Czupryńska, Izabela Woś 
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Narodowe Święto Niepodległości 

              W dniu 11 listopada reprezentanci 

uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Wolicy pod opieką nauczycieli wzięli udział 

w gminnych uroczystościach Narodowego Święta 

Niepodległości w Chęcinach. W skład pocztu 

flagowego weszli uczniowie Szkoły Podstawowej 

oraz Gimnazjum. Uczniowie wzięli udział  

w uroczystościach w kościele parafialnym,  

złożyli znicz pod pomnikiem przy ulicy 

Małogoskiej oraz uczestniczyli w odsłonięciu 

pomnika Powstańców Styczniowych na 

cmentarzu parafialnym.  

Anna Sikorska 

 

 
Zbiorowa mogiła Powstańców Styczniowych 

na cmentarzu parafialnym w Chęcinach. 

Źródło fot. www.checiny.pl 
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SZLACHETNA PACZKA 

           Dnia 29 listopada 2013r. Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Wolicy gościł p. Jakuba 

Jastrzębskiego – wolontariusza i Lidera Rejonu 

akcji SZLACHETNA PACZKA  w woj. 

świętokrzyskim . Podczas apelu  uczniowie 

naszej szkoły mieli okazję zapoznać się z historią 

i ideą akcji.  

 

            Oto informacja, ze  strony internetowej 

Szlachetnej paczki:  

           "SZLACHETNA PACZKA ma już 

trzynaście lat. Po raz pierwszy została 

zorganizowana w Krakowie w 2000 roku. Wtedy 

grupa studentów duszpasterstwa akademickiego 

prowadzona przez ks. Jacka Stryczka (dziś prezesa 

Stowarzyszenia WIOSNA) obdarowała 30 ubogich 

rodzin. Dzisiaj projekt SZLACHETNEJ PACZKI 

ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja 

charytatywna w Polsce łączy działania setek 

tysięcy osób. W 2013 roku Paczka jest 

organizowana w 508 lokalizacjach w całej 

Polsce".  

       Uczniowie wysłuchali prelekcji oraz obejrzeli 

wzruszający film. Z pewnością wydarzenie to 

zaowocuje pozytywnymi zachowaniami w stosun-

ku do  osób potrzebujących. Zachęcamy  

wszystkich do włączenia się w tegoroczną edycję  

akcji. 

Magdalena Nowak 

 

http://www.checiny.pl/


Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Wyjazd do Wielkiej Brytanii – 

podsumowanie 

            W dniach 17 - 29.11.2013r. brałam  udział 

w zagranicznym kursie metodyczno – językowym 

dla nauczycieli języka angielskiego „Creative 

Teaching in the Primary Classroom”  

w Oxfordzie. Uczestnictwo w kursie, 

zakwaterowanie, koszty podróży oraz utrzymania 

były dofinansowane  w ramach projektu 

„Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej” 
realizowanego na zasadach programu Comenius. 

     Kurs był bardzo intensywny, nastawiony 

zarówno na poprawienie kompetencji językowych 

kursantów, jak i na metodykę nauczania języka 

angielskiego. Omawiane było też wiele aspektów 

kulturowych, dzięki czemu poszerzyłam swoją 

wiedzę na temat Wielkiej Brytanii. W ramach 

kursu zwiedziłam wiele ciekawych miejsc. Przede 

wszystkim Oxford oraz Christ Church College of 

English. Uczestniczyłam  w dwóch wycieczkach  

z przewodnikiem, z których dowiedziałam się 

wielu interesujących informacji o historii miasta, 

uniwersytetu jak i poszczególnych zabytkowych 

budynków. Odwiedziłam Woodstock i Pałac 

Blenheim,  gdzie bywał Winston Churchill. 

Zwiedziłam także Londyn oraz Galerię 

Narodową,  w której mogłam podziwiać obrazy 

malarzy takich jak:  Rubens, Rembrandt, Vincent 

Van Gogh, Velasquez. Widziałam słynne atrakcje 

turystyczne oraz zabytki: Big Ben, Buckingham 

Palace, Trafalgar Square, Picadilly Circus, 

London Eye. Zwiedziłam słynny zamek Warwick, 

gdzie wspólnie z aktorami  brałam udział  

w inscenizacjach, które przedstawiały scenki  

z życia codziennego w średniowieczu.  

          Z Warwick udałam się do Stratford upon 

Avon -  miejsca narodzin i pochówku 

najsłynniejszego na świecie pisarza, ojca języka 

angielskiego Williama Shakespeare’a.  

         Miałam możliwość  zapoznania się  

z systemem edukacji w Anglii odwie-

dzając  lokalną szkołę podstawową. Tam 

poznałam  zasady funkcjonowania szkoły  

i edukacji w Anglii. 
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          Jestem bardzo zadowolona z wyjazdu. 

Dzięki uczestnictwu w kursie mogłam  polepszyć 

swoją sprawność językową,  a także miałam 

okazję zwiedzić wiele ważnych i pięknych miejsc 

oraz zapoznać się z życiem codziennym i kulturą 

brytyjską.  

         Podczas kursu promowałam szkołę oraz 

gminę, zapoznałam pozostałych nauczycieli ze 

stroną internetową naszej szkoły oraz gminy. 

Zaprezentowałam folder oraz krótki film w języku 

angielskim o Mieście i Gminie Chęciny oraz 

lokalnych atrakcjach turystycznych. Przywiezione 

przeze mnie materiały – zdjęcia, widokówki, 

foldery, książki, pomoce dydaktyczne 

wykorzystam na lekcjach języka angielskiego. 

Dorota Słoma - nauczycielka j. angielskiego 

 w ZSO w Wolicy 
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Wyjazd do Wielkiej Brytanii – fotorelacja 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Profilaktyka z zakresu przeciwdziałania 

zjawisku narkomanii w Gimnazjum 

Publicznym nr 2 w Wolicy 

            W dniu 09.12.2013r. uczniowie 

gimnazjum wzięli udział w spotkaniu 

prowadzonym przez terapeutę z Ośrodka Leczenia 

Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „San 

Damiano”, pana Grzegorza Kempkę oraz jego 

dwóch podopiecznych. Celem spotkania było 

obalenie krążących wśród młodzieży mitów na 

temat nieszkodliwości narkotyku, jakim jest 

marihuana. Młodzi mężczyźni  uświadamiali 

gimnazjalistom, czym tak naprawdę jest 

marihuana oraz  jakie konsekwencje niesie za 

sobą eksperymentowanie ze środkami 

psychoaktywnymi. Spotkanie to było kolejnym 

elementem szeregu działań profilaktycznych 

podejmowanych w tym roku szkolnym w ramach 

przeciwdziałania zjawisku narkomanii.  

          W listopadzie funkcjonariusze policji  

z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach 

prowadzili spotkanie z rodzicami, którego celem 

było zapoznanie ze specyfiką działania środków 

odurzających oraz uwrażliwienie ich na niektóre 

sygnały, mogące świadczyć o eksperymentowaniu 

dziecka ze środkami psychoaktywnymi.  

           W związku z udziałem przedstawiciela 

naszej szkoły w konferencji  organizowanej przez 

Ośrodek „San Damiano” na temat współczesnych 

zagrożeń dzieci i młodzieży, we wszystkich 

klasach gimnazjum prowadzone były zajęcia, na 

których zwracano uwagę na zagrożenia 

wynikające z zażywania środków psycho-

aktywnych.  

 
 

źródło grafiki: www.fotka.pl 
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Podczas spotkań z pedagogiem omawiane były 

mechanizmy działania uzależnienia oraz 

przyczyny zażywania środków odurzających 

przez młodych ludzi. Finałem tych działań było 

poniedziałkowe spotkanie młodzieży z ludźmi, 

którzy o problemach wynikających  

z brania narkotyków mówili  przez pryzmat 

własnych doświadczeń i przeżyć. 

 

Serdecznie dziękujemy Ojcu Pawłowi Chmurze 

oraz Pani Arlecie Kempce za pomoc  

w zorganizowaniu spotkania, a także Panu 

Grzegorzowi Kempce i jego podopiecznym za 

poprowadzenie zajęć profilaktycznych. 

 

 

Karolina Kędzior - pedagog szkolny 
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Wszystko to, co rodzice powinni wiedzieć 

o narkotykach – prelekcja  

dla rodziców uczniów  

Gimnazjum Publicznego nr 2 w Wolicy 

prowadzona przez funkcjonariuszy  

Komendy Miejskiej Policji w Kielcach 

       W dniu 6 listopada 2013r. w Gimnazjum 

Publicznym nr 2 w Wolicy odbyła się prelekcja 

dla rodziców na temat znaczenia wpływu środków 

odurzających i psychoaktywnych na życie  

i zdrowie dziecka. Spotkanie poprowadzili 

funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji  

w Kielcach sierż. sztab. Małgorzata Wójcik  

z Wydziału do walki z Przestępczością 

Narkotykową oraz asp. sztab. Piotr Łużniak  

z Wydziału do spraw Przestępczości Nieletnich. 

Podczas prelekcji rodzice zapoznani zostali ze 

specyfiką działania różnego rodzaju środków 

odurzających, dowiedzieli się, jakie objawy 

występują po zażyciu określonego środka oraz co 

zrobić gdy rodzic podejrzewa, że jego dziecko jest 

odurzone. Miłym zaskoczeniem był fakt, że 

oprócz rzeczowych i niezwykle praktycznych 

informacji na temat zażywania oraz dostępności 

narkotyków i dopalaczy zebrani mogli również 

zobaczyć próbki tych środków. Funkcjonariusze 

nie omieszkali poinformować rodziców  

o prawnych konsekwencjach posiadania przez 

młodzież nawet najmniejszej ilości narkotyków. 

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem 

słuchaczy, funkcjonariusze policji chętnie 

odpowiadali na zadawane przez rodziców pytania 

i udzielali dodatkowych wyjaśnień.  

             Celem prelekcji była pedagogizacja 

rodziców w zakresie szeroko rozumianych 

zagrożeń środowiskowych.   

Karolina Kędzior - pedagog szkolny 
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Internetowy Teatr TVP 

 dla szkół 

 

            Dnia 7 listopada 2013 roku za pośred-

nictwem Internetu  uczniowie klas trzecich 

gimnazjum  w Wolicy  mieli okazję  obejrzeć 

transmisję "Antygony" Sofoklesa w transkrypcji 

Helmuta Kajzara i w reżyserii Bartłomieja 

Wyszomirskiego. Było to możliwe dzięki 

realizowanemu  przez Telewizję Polską  

projektowi "Internetowy Teatr TVP dla szkół". 

Projekt ten z pewnością przyczynił się do 

urozmaicenia zajęć edukacyjnych i pozwolił 

na bliższy kontakt młodzieży z teatrem i sztuką.  

Magdalena Nowak 

 
Uczniowie klas: IIIa i IIIb oglądają 

spektakl „Antygona” 

 

 
 



 Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Rok 2013 – Rokiem Juliana Tuwima 

 

             3 grudnia  nasza szkoła włączyła się  

w obchody Roku Juliana Tuwima. W roku 2013 

upływają dwie ważne rocznice związane  

z autorem „Lokomotywy”: sześćdziesięciolecie 

śmierci poety i stulecie jego debiutu 

literackiego. Bogata i różnorodna twórczość 

autora Kwiatów polskich, obejmująca lirykę, ale 

też satyrę i groteskę, poezję dla dzieci, działalność 

przekładową, twórczość kabaretową, w tym 

skecze i piosenki, teksty pisane dla teatru i kina – 

stanowi wciąż żywotną i atrakcyjną całość, 

adresowaną do odbiorców w różnym wieku, 

zarówno do wyrafinowanego czytelnika poezji, 

jak i „do prostego człowieka”, widza 

nastawionego na kulturalną rozrywkę. 

         Julian Tuwim to jeden z najważniejszych 

poetów XX wieku, nie tylko w kontekście 

lokalnym, polskim, ale także ogólnoświatowym. 

Postać ta, kojarzona zarówno z Łodzią, jak  

i Polską, należy do ambasadorów naszej kultury  

w świecie. Jego umiejętności językowe doceniane 

są zarówno przez specjalistów, jak i laików. Dziś 

Tuwim to także postać, z której twórczości 

czerpią młodzi twórcy, m.in. w sferze muzyki  

i literatury. To bezsprzecznie jedna z najważniej-

szych postaci, jaka urodziła się i tworzyła  

w naszym kraju.  

 

źródło grafiki: http://www.odn.slupsk.pl 
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     Życie i twórczość poety przybliżyli nam 

uczniowie z klasy Ib Bartosz Jaszczykiewicz 

i Bartosz Szewczyk. W czasie trwania apelu 

przenieśliśmy się w klimat dwudziestolecia 

międzywojennego, gdzie przy kawiarnianym 

stoliku wysłuchaliśmy następujących utworów 

poety: „Wiosna”, „Mieszkańcy”, „Do losu”, 

„Lokomotywa”, „Okulary”, „Ptasie radio” oraz 

fragment poematu „Kwiaty polskie”. Wiersze 

Tuwima recytowali uczniowie: Aleksandra 

Wierzbicka, Piotr Korban, Marcelina Wojda, 

Mikołaj Zimoch, Karolina Woś, Julita 

Seweryn, Kamila Cieślikiewicz oraz Weronika 

Pędzik. 

             Na zakończenie apelu wysłuchaliśmy 

utworu „Wspomnienie”, który jest najbardziej 

rozpoznawalną muzyczną interpretacją wiersza 

Tuwima. Przez lata wiersz ten śpiewał Czesław 

Niemen, dla nas wykonali go Katarzyna 

Krzemińska oraz Dawid Nawrot przygotowani 

do występu przez pana Przemysława Gruszkę.    

Renata Sowińska 

 Tomasz Żelichowski 
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„Nie było miejsca dla Ciebie" 

          W czwartek  19 grudnia zgodnie z tradycją 

w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Wolicy 

zaproszeni goście, grono pedagogiczne i młodzież 

oglądali montaż słowno - muzyczny pt. „Nie było 

miejsca dla Ciebie”. Teksty nawiązujące do Świąt 

Bożego Narodzenia opracowały: pani M. Kaczor 

i pani  R. Sowińska. Recytacja przeplatana była 

śpiewanymi kolędami i pastorałkami,  nad których 

przygotowaniem czuwał pan Przemysław 

Gruszka. Uroczystość wprowadziła społeczność 

szkolną w przepiękny nastrój zadumy, zamyślenia 

i refleksji. Całość dopełniła świąteczna dekoracja 

przygotowana przez młodzież naszej szkoły.  

Po spektaklu Pani Dyrektor Nina Budziosz 

złożyła wszystkim życzenia z okazji zbliżających 

się Świąt Bożego Narodzenia. Następnie głos 

zabrał Burmistrz Gminy  i Miasta Chęciny Pan 

Robert Jaworski  życząc wszystkim miłości, 

radości i ciepła na cały nadchodzący rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chęcinach Pan 

Cezary Mielczarz życzył wszystkim, aby przyjście 

na świat Chrystusa przyniosło ze sobą nadzieję, 

pokój i wiele miłości. 

Renata Sowińska 
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źródło fot: www.checiny.pl 
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Pani dr Grażyna Barwinek – laureatką 

konkursu 

 „Mój region w Unii Europejskiej” 
 

 

            Podczas sesji Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego 30 grudnia 2013 roku 

przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, 

marszałek Adam Jarubas oraz Czesław Siekierski, 

poseł do Parlamentu Europejskiego wręczyli 

nagrody laureatom konkursu „Mój region 

w Unii Europejskiej”, za autorski scenariusz 

lekcji z zakresu edukacji europejskiej, ze 

szczególnym uwzględnieniem informacji  

na temat korzyści, jakie przynosi realizacja 

projektów unijnych dla lokalnej społeczności. 

           Konkurs skierowany był do nauczycieli 

szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 

województwa świętokrzyskiego. Wśród nagrodzo-

nych nauczycieli znalazła się pani Grażyna 

Barwinek - nauczyciel geografii w ZSO 

w Wolicy. Nagrodą był zestaw multimedialny- 

atlas historyczny i geograficzny świata. 

         

Serdecznie gratulujemy sukcesu!!!  

Redakcja 
 

 

Więcej informacji na stronie:  

http://www.sejmik.kielce.pl/item/38202-konkurs-moj-region-

w-unii-europejskiej-rozstrzygniety 

http://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=169

&dzialy=169&akcja=artykul&artykul=4924 
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Pani dr Grażyna Barwinek - laureatka konkursu 

„Mój region w Unii Europejskiej”.  

 

 

Źródło fot: www.checiny.pl 

                   www.sejmik.kielce.pl 

 

 
 

 

http://www.sejmik.kielce.pl/item/38202-konkurs-moj-region-w-unii-europejskiej-rozstrzygniety
http://www.sejmik.kielce.pl/item/38202-konkurs-moj-region-w-unii-europejskiej-rozstrzygniety
http://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=169&dzialy=169&akcja=artykul&artykul=4924
http://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=169&dzialy=169&akcja=artykul&artykul=4924
http://www.checiny.pl/
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Uczniowie 

 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Wolicy  

pomogli niepełnosprawnemu koledze. 

           W Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Wolicy w dniach od 3 do 13 grudnia 

prowadzona była akcja pomocy na rzecz 

niepełnosprawnego absolwenta naszej szkoły. 

Młodzież Gimnazjum zorganizowała zbiórkę 

pieniędzy podczas której udało się zebrać  kwotę 

507 złotych i 25 groszy. Uczniowie Szkoły 

Podstawowej zorganizowali  zbiórkę żywności  

w którą zaangażowało się wiele dzieci i ich 

rodziców. W sumie udało się zebrać trzy kartony 

długoterminowej żywności i środków czystości. 

Podjęta przez uczniów i nauczycieli inicjatywa 

okazała się wspaniałym przedsięwzięciem, 

zarówno dzieci, jak i ich rodzice, niemal 

natychmiast zaangażowali się w zbiórkę.  

W Gimnazjum skarbnicy klasowi  już następnego 

dnia zbierali pieniądze od chętnych darczyńców. 

W Szkole Podstawowej rodzice i dzieci przynosili 

reklamówki z długoterminową żywnością. 

Pomimo, że udział w akcji był dobrowolny, dzieci 

chętnie w niej uczestniczyły.  Uczniowie, którzy 

nie mieli okazji poznać Pawła, dopytywali 

o niego, a ci którzy go znają, zachęcali innych do 

angażowania się w pomoc niepełnosprawnemu 

koledze. Finałem akcji było przekazanie rodzinie 

Pawła zgromadzonych darów, za co matka 

chłopca złożyła na nasze ręce gorące 

podziękowania oraz Bożonarodzeniowe życzenia 

dla uczniów naszej szkoły i ich rodziców. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczniom 

 i Rodzicom za dary serca i zaangażowanie 

podczas zorganizowanej akcji. 

 

Karolina Kędzior  - pedagog szkolny 
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Samorząd Szkolny podsumował zbiórkę pieniędzy 

dla niepełnosprawnego kolegi. 

 

 

 
 

 

 

 
Uczniowie SP podczas zbiórki darów 

 dla niepełnosprawnego kolegi. 

 

 



 
źródło fot:www.filmweb.pl 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Lekcja historii 

 w kinie Helios 
 

        4 listopada 2013 r. 

uczniowie naszego 

gimnazjum, w kinie 

Helios w Kielcach, 

obejrzeli film pt.„Wałęsa. 

Człowiek z nadziei.”  

w reżyserii Andrzeja 

Wajdy. Scenariusz do 

filmu napisał Janusz 

Głowacki, autorem zdjęć jest Paweł Edelman,  

a wystąpili w nim wybitni aktorzy: w rolach 

głównych Robert Więckiewicz i Agnieszka 

Grochowska oraz Maciej Stuhr, Mirosław Baka  

i Cezary Kosiński.  

        Dzięki temu wyjazdowi wszyscy uczniowie 

mieli okazję poznać bliżej historię byłego 

Prezydenta Polski. "Historia Wałęsy ma jednak 

nie tylko psychologiczny czy lokalny wymiar. Jej 

kontekstem jest wielka międzynarodowa polityka. 

Życie zwyczajnego, walczącego na początku  

o pracownicze prawa stoczniowego elektryka 

kontrapunktuje się tu z odległymi wydarzeniami, 

aż do czasu, kiedy to sam Wałęsa z milionami 

rodaków stają się na kilka lat światowym newsem. 

Historyczna perspektywa z dynamiczną opowieś-

cią o PRL-owskiej codzienności powinny pomóc 

zrozumieć wagę tamtych przemian" - czytamy na 

stronie internetowej Akson, producenta filmu.  

        Myślę, że była to dla nas świetna lekcja 

historii. 

 

Weronika Kostecka, kl. IIIb - przewodnicząca SU 

 

 

 

Dyskoteka 

andrzejkowa 

 

               

              Dnia 28 listopada w naszym gimnazjum 

odbyła się dyskoteka andrzejkowa, zorganizowana 

przez Samorząd Uczniowski. To była super 

zabawa!!! 

                    SU 
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Akcja „Góra Grosza” 2013 

 

 

źródło fot: www.towarzystwonaszdom.pl 

 

             Jak co roku uczniowie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Wolicy aktywnie wzięli 

udział w akcji charytatywnej „Góra Grosza”, 

która trwała w dniach od 25 listopada do 06 

grudnia 2013 roku.  

            Nasi uczniowie znów nie zawiedli  i udało 

nam się zebrać pokaźną kwotę ponad 200 złotych 

w całym Zespole. W tym roku akcja była 

organizowana po raz czternasty. Samorząd 

uczniowski w Szkole Podstawowej i Gimnazjum 

zorganizował zbiórkę, poświęcając swój czas 

i wysiłek na bezinteresowne niesienie pomocy 

dzieciom z domów dziecka i rodzin 

zastępczych, na rzecz których przekazane zostaną 

zebrane pieniądze.  

            Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli ten 

szczytny cel. To dzięki ich wielkim sercom 

i otwartości na drugiego człowieka czyjeś życie 

stanie się weselsze.  

 

 Magdalena Nowak - opiekun SU 
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