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„Najcenniejszym i najtrwalszym 

podarunkiem jaki można dać 

dziecku jest wykształcenie”. 

 

W podzięce za trud 

włożony w naszą edukację 
 

Samorząd Uczniowski 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 
 

1 września 2016 roku miała miejsce 

inauguracja nowego roku szkolnego w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Wolicy.  Pani 

Dyrektor Nina Budziosz  powitała wszystkich 

uczniów, nauczycieli, pracowników,  rodziców 

i przybyłych  gości. Szczególne powitania pani  

Dyrektor skierowała do uczniów klas pierwszych, 

rozpoczynających naukę w ZSO w Wolicy.  

Życzyła im  wielu sukcesów i satysfakcji ze 

zdobywania wiedzy.  

Po uroczystym rozpoczęciu roku, 

uczniowie udali się na  spotkania z wychowawca-

mi. 

Dla wszystkich jest to kolejny rok dający 

szansę na rozwijanie zainteresowań, zdobywanie 

nowej wiedzy, doświadczeń, pozwalający również 

na kontynuację dotychczasowych zadań. 

Magdalena Nowak 

 

 
 

 
 

Źródło fot: www.checiny.pl 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Uroczystości pod Pomnikiem Lotników 

2016 

 

W niedzielę  04 września 2016 roku 

poczet flagowy ZSO w Wolicy wraz z panią 

Dyrektor Niną Budziosz, panią  Wicedyrektor 

Barbarą Czupryńską i opiekunem SU panią 

Magdaleną  Nowak, wziął udział  

w  uroczystościach pod Pomnikiem Lotników  

w Gościńcu. 

 Tradycyjnie jak  co roku zgromadzeni na 

uroczystościach wysłuchali programu artystyczne-

go w wykonaniu uczniów  Szkoły Podstawowej  

w Polichnie. Następnie została odprawiona msza 

święta pod Pomnikiem Lotników. Modlono się  

w intencji  wszystkich poległych w trakcie II 

wojny światowej.  

Na zakończenie delegacje złożyły wieńce  

i znicze pod pomnikiem. 

Magdalena Nowak 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

IX Piknik Historyczny 
 

 
 

Czterdziestu dwóch uczniów z naszego 

Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wzięło udział  

w IX Pikniku Historycznym, który odbył się 11 

września 2016 roku  w niedzielę, w godzinach 

16-18 na placu obok parkingu za Zamkiem  

w Chęcinach. 

 Tym razem grupy rekonstrukcyjne 

zaprezentowały widzom inscenizację bitew jakie 

w czasie II wojny światowej miały miejsce  

w okolicach Chęcin.  Prowadzący to wydarzenie 

p. Dionizy Krawczyński wprowadził wszystkich 

w atmosferę tamtych trudnych dla Polaków 

czasów.  Była to swoista „żywa lekcja historii”, 

która zrobiła na naszych uczniach wielkie 

wrażenie. Wysoko walory dydaktyczno - 

patriotyczne tej inscenizacji ocenili również 

nauczyciele sprawujący opiekę nad młodzieżą, 

a byli to: p. wicedyrektor Barbara Czupryńska,  

p. Renata Sowińska, p. Lidia Pierzak, p. Tomasz 

Żelichowski oraz  p. Rafał Gajos. 

  Rafał Gajos 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Rajd integracyjny  

klas pierwszych gimnazjum 
 

Dnia 16 września 2016 roku uczniowie klas 

pierwszych gimnazjum  w Wolicy wraz  

z wychowawcami- p. M. Nowak i p. K. 

Taborskim, wzięli  udział  w rajdzie integracyj-

nym.  Młodzież  pokonała pieszo 7 kilometrów, 

idąc czerwonym szlakiem z Kakonina do Świętej 

Katarzyny, zdobywając  po drodze  najwyższy  

szczyt Gór Świętokrzyskich - Łysicę 612 m.n.p.m.  

W trakcie wędrówki  uczniowie  poznawali 

legendy świętokrzyskie (np. O Zbóju Kaku, 

Łysicy i Agacie), podziwiali przyrodę Puszczy 

Jodłowej, odkryli tajemnice gołoborzy,  jak 

również uczyli się tajników znakowania szlaków 

turystycznych.  Kulturalne zachowanie młodzieży 

z naszego Gimnazjum doceniali turyści mijający 

naszą grupę.   

Na zakończenie rajdu  nasza 

grupa świętowała przy ognisku w Św. Katarzynie. 

Obsługa Sumak  Baru przygotowała dla 

nas pieczone kiełbaski z dodatkami, owoce, 

napoje i dużo dobrej zabawy. Na 

zakończenie każdy posmakował pysznych lodów. 

Do domu młodzież wróciła zmęczona, ale bardzo 

zadowolona. 

 Magdalena Nowak 

 

 
 

 
fot. Krzysztof  Taborski 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Rajd integracyjny klas I - fotorelacja 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Pokazy fizyczne 
 

We wtorek 20 września 2016 roku 

85  uczniów naszego gimnazjum   uczestniczyło  

w pokazach fizycznych. Miały one na celu  

rozbudzić w  uczestnikach pasję do odkrywania 

tajemnic otaczającego nas świata. Prowadzący 

przybliżył uczniom zagadnienia dotyczące  

ciśnienia atmosferycznego. 

Podane w formie zabawy i ciekawych 

eksperymentów wiadomości pozwoliły naszym 

uczniom na odkrycie kilku tajemnic otaczającego 

nas świata. Niełatwym zadaniem okazało się 

rozdzielenia półkul magdeburskich połączonych 

tylko   powietrzem. Nawet szkolni siłacze nie 

poradzili sobie z tym zadaniem. Wszystkie grupy 

uczestników zgodnie przyznały, że pokazy były 

bardzo interesujące i pomogły w zrozumieniu 

zjawisk dotyczących ciśnienia  atmosfery. 

 

Barbara Czupryńska 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Wizyta w Azylu 
28 września bieżącego roku uczniowie klas 

drugich gimnazjum wraz z opiekunami  

p. Agnieszką Gajos i p. Renatą Sowińską, gościli 

w Ośrodku Pomocy Dzikim Zwierzętom  

w Ostrowie. 

Ptasi Azyl założył i prowadzi pan Janusz 

Wróblewski – wielki miłośnik przyrody. Przy 

Ośrodku działa fundacja mająca na celu 

popularyzowanie informacji na temat ekologii  

i ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym 

uwzględnieniem wiedzy o ptakach. Wizyta  

w Azylu była dla młodzieży wyjątkową lekcją 

biologii oraz okazją do spotkania ,,oko w oko”  

z dziką przyrodą. 

Agnieszka Gajos i Renata Sowińska  
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Seminarium z okazji 20 rocznicy 

utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego 

Parku Krajobrazowego. 

 
W dniu 19.10.2016r, o godz. 12:00 na sali 

gimnastycznej ZSO w Chęcinach zorganizowane 

zostało seminarium z okazji 20 rocznicy 

utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku 

Krajobrazowego. W czasie trwania seminarium 

można było wysłuchać wystąpienia Dyrektora 

szkoły oraz zaproszonych Gości. 

 Jednym z nich była Pani mgr Magdalena 

Bieniek-Michalik. Jako pracownik Parków 

Krajobrazowych z wielkim zainteresowaniem 

opowiedziała wszystkim zebranym o parkach 

krajobrazowych, które znajdują się w naszym 

najbliższym otoczeniu. Seminarium, składało się 

również z sesji referatowej dwuosobowych 

delegacji uczniów z okolicznych szkół. Referaty 

miały na celu odpowiedzieć na pytanie: „Co wg 

Ciebie najcenniejszego chroni ChKPK?” 

Referaty wygłosili  z dumą i wielkim 

zaangażowaniem także uczniowie ZSO  

w Wolicy. Szkołę Podstawową reprezentowały: 

Amelia Chwastek  i Małgorzata Laskowska pod 

opieką Pani Lidii Pierzak. Opowiedziały one  

o Jaskini Raj. Natomiast Gimnazjum 

reprezentowały uczennice: Glita Gabriela  

i Kwiecień Katarzyna, które zaprezentowały  

i bliżej przedstawiły historię Rezerwatu 

Przyrodniczego „Góra Miedzianka” pod 

opieką Pana Mariusza Chrabąszcza. 

Wszyscy uczniowie jak i opiekunowie  

w ramach podziękowania za udział w wyżej 

wymienionym seminarium otrzymali niewielkie 

upominki, związane właśnie z Parkami 

Krajobrazowymi. 

Mariusz Chrabąszcz 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Ślubowanie klas I i Dzień Edukacji 

Narodowej w Gimnazjum 

 

Dnia 13 października 2016 roku  

w Gimnazjum w Wolicy obchodziliśmy  Dzień 

Edukacji Narodowej oraz  braliśmy udział  

w  uroczystym  ślubowaniu  klas  pierwszych 

Gimnazjum.  

Uczniowie klas pierwszych,  w obecności 

dyrekcji, nauczycieli, rodziców, zaproszonych  

gości, pracowników  oraz  starszych kolegów  

i koleżanek, złożyli uroczyste ślubowanie. Zostali 

tym samym oficjalnie  włączeni w poczet uczniów 

naszej szkoły. Wszyscy zgromadzeni wysłuchali 

programu artystycznego w wykonaniu klas Ia  

i Ib. Uczniowie recytowali wiersze nawiązujące 

do Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość 

uświetniły występy chóru szkolnego pod opieką  

pana  Przemysława Gruszki. Uczniowie klas  

I zostali obdarowani słodyczami przez  Dyrekcję  

i Radę Sołecką. 

 

Wychowawcy klas pierwszych 

 Magdalena Nowak, Krzysztof Taborski 
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Fot. Krzysztof Taborski 

 

 

 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Ślubowanie klas I – fotorelacja cd. 
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Fot. Krzysztof Taborski 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Wycieczka edukacyjna gimnazjalistów 

 

W dniu 25.10.2016 r. uczniowie klasy IIIa 

byli na wycieczce edukacyjnej w Kiel-

cach. Gimnazjaliści zajęcia rozpoczęli w parku 

miejskim im. Stanisława Staszica leżącym  

u podnóża Wzgórza Zamkowego. Szczególną 

uwagę zwrócili na pomniki znajdujące się na 

terenie parku: figurę św. Jana Nepomucena  

z XVIII wieku, pomnik Stanisława Staszica  

z 1905 roku oraz  pomnik Stefana Żeromskiego  

z 1953 roku. 

Uczniów zachwyciła rzeźba „Przysięga 

miłości” z 1973 roku umiejscowiona tuż przy 

źródle Biruty, któremu nazwę dała ukochana 

Marcina Borowicza – bohatera „Syzyfowych 

prac” Stefana Żeromskiego. Następnie wszyscy 

udali się na Plac Artystów, gdzie znajduje się 

rzeźba dzika, wokół której zamontowanych jest 

sześć płaskorzeźb odlanych w brązie 

przedstawiających legendę o powstaniu Kielc. 

Kolejnym przystankiem na szlaku edukacyjnym 

było Muzeum Lat Szkolnych Stefana 

Żeromskiego. Pan przewodnik w interesujący 

sposób przybliżył młodzieży życie pisarza ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na okres 

dzieciństwa i czas nauki w szkole elementarnej  

i gimnazjum. Przebywając w klasie Męskiego 

Gimnazjum Rządowego, uczniowie zasiedli  

w dawnych ławkach i z zainteresowaniem 

spoglądali na eksponaty: kopię munduru 

uczniowskiego, kałamarze, drewniane liczydła, 

drewniane tornistry, piórniki, tabliczki 

uczniowskie oraz dyscypliny – rekwizyty z filmu 

„Syzyfowe prace”. Ta nietypowa lekcja języka 

polskiego na pewno zachęciła uczniów do 

sięgnięcia po lekturę „Syzyfowych prac”  

i poznania losów jej bohaterów oraz przeczytania 

innych utworów Stefana Żeromskiego.  

Po wyjściu z muzeum uczniowie wraz  

z opiekunami udali się do Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza. 

Na początku obejrzeli wystawę poświęconą życiu 

i twórczości Henryka Sienkiewicza. Następnie 

poznali poszczególne działy biblioteki oraz zasady 

korzystania ze zbiorów. Największe zainteresowa-

nie wzbudziła Mediateka, dysponująca 

księgozbiorem tradycyjnym dla dzieci i młodzie-

ży, a także pokaźnym zbiorem multimediów  

z filmami, muzyką, programami i grami 

edukacyjnymi. 

Renata Sowińska i Alicja Jaszczykiewicz 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Wycieczka edukacyjna gimnazjalistów – ciąg 

dalszy ze str.12  
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Pokaz resuscytacji  

krążeniowo-oddechowej 
 

W dniu 19.10.2016 r. na hali sportowej 

Gimnazjum nr 2 w Wolicy, odbył się 

apel, podczas którego  uczniowie klas III  pod 

kierunkiem pana Tomasza Dziurzyńskiego 

zaprezentowali instruktaż  udzielania pierwszej 

pomocy. Zgromadzeni uczniowie  z zainteresowa-

niem  obejrzeli  pokaz resuscytacji krążeniowo-

oddechowej  i sami mogli spróbować swoich sił  

w udzielaniu pierwszej pomocy. 

Uczniowie  klas III poznają zasady 

udzielania pierwszej pomocy  w ramach  zajęć 

„Edukacja dla bezpieczeństwa”. 

Tomasz Dziurzyński 

 

 
 

 
 

 
 
Fot. Natalia Gruszka kl. Ib, Kacper Adamski kl. IIIa 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

XIX Wojewódzkie Masowe Biegi Przełajowe 

Zrzeszenia LZS o memoriał Zdzisława Stawiarza 

 

W dniu 16 września 2016 roku na terenie 

Skansenu Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni 

odbyły się XIX Masowe Biegi Przełajowe 

Zrzeszenia LZS o memoriał Zdzisława 

Stawiarza. Celem zawodów było uczczenie 

pamięci śp. Zdzisława Stawiarza, wieloletniego 

przewodniczącego LZS w Kielcach, organizatora 

licznych zawodów i imprez sportowych 

przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.  

W  tegorocznych biegach wystartowało ponad 300 

zawodników i zawodniczek z terenu woj. 

świętokrzyskiego. 

W inauguracji   zmagań sportowych wzięli 

udział Burmistrz Gminy i Miasta Chęcin Robert 

Jaworski,  Jacek Kowalczyk - Dyrektor 

Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 

oraz  Prezes Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS 

Jerzy Kula, który osobiście poprowadził 

wydarzenie. Trasy biegowe przebiegały wśród 

historycznych zabudowań z początku XIX wieku 

w Skansenie w Tokarni.  

W programie zawodów uwzględniono  

cztery kategorie wiekowe: szkoły podstawowe -  

klasy III-IV i V-VI, gimnazja oraz szkoły 

ponadgimnazjalne. Najmłodsi rywalizowali na 

dystansie 800m -1000 metrów, gimnazjaliści   

i szkoły ponadgimnazjalne   mieli do pokonania 

1500m  i 2000 metrów. 

W zawodach wystartowali także 

uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum 

w Wolicy. Dla niektórych był to debiut w tego 

typu imprezie. Uczniowie z naszej szkoły choć nie 

zajęli czołowych miejsc na podium, mogli czuć 

radość i satysfakcję z udziału w tak  pięknej 

plenerowej  imprezie. Uczestnicy biegu,  

dopingowani przez swoich rodziców i nauczycieli 

wychowania fizycznego, szczęśliwie dotarli do 

mety,  pokonując obfitującą w liczne podbiegi 

trasę. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  

w Wolicy reprezentowali uczniowie: szkoła 

podstawowa: Amelia Filiks, Małgorzata Kempa, 

Zuzanna Mazur, Lena Sołtys, Oliwia Galus, 

Tomasz Dewerenda, Bartosz Galus, Dawid 

Kędzior, Wiktor Kózka, Bartłomiej Przygodzki, 

opiekun Dariusz Gorzelak. Gimnazjum: Karolina 

Myśliwiec, Radosław Gabryś, Miłosz Florczak, 

Sebastian Sito, opiekun Tomasz Dziurzyński. 
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Opracowanie: Dariusz Gorzelak 

 

 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

GMINNE TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ 

DZIEWCZĄT W KATEGORII SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM 

 

W dniu 24 września 2016r. na obiektach 

sportowych Centrum Kultury i Sportu „Pod 

Basztami” w Chęcinach odbyły się Gminne 

Turnieje Piłki Nożnej Szkół Podstawowych 

i Gimnazjalnych w kategorii dziewcząt. 

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał burmistrz 

gminy i miasta Chęciny Robert Jaworski. Powitał 

zawodników  i opiekunów, życząc przybyłym 

uczestnikom zwycięstwa oraz dobrej zabawy.  

W turnieju szkół podstawowych  udział wzięło 47 

zawodniczek, reprezentujących pięć szkół z terenu 

gminy Chęciny: SP Chęciny, SP Łukowa, SP 

Polichno, SP Tokarnia, SP Wolica. Dziewczęta 

rozgrywały turniej w hali sportowej , rywalizując 

systemem „każdy z każdym”. 

 Wyniki turnieju: 

 

Kolejność turnieju: 

1. SP Łukowa 

2. SP Chęciny 

3. SP Tokarnia 

4. SP Wolica 

 5.SP Polichno 

Prawo do reprezentowania gminy Chęciny  

w zawodach powiatowych wywalczyła drużyna ze 

szkoły podstawowej w Łukowej. 

Drużynę ze szkoły podstawowej  w Wolicy 

reprezentowały: Dziedzic Paulina, Chwastek 

Amelia, Laskowska Małgorzata, Kędzior 

Wiktoria, Nowak Oliwia, Okoń Wiktoria, 

Dziubek Kornelia, Zapała Zuzanna,  Żurek 

Magdalena. Opiekun Dariusz Gorzelak. 

W kategorii dziewcząt szkół gimnazjalnych 

wystartowały trzy zespoły reprezentujące: 

Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach – 2 drużyny 

oraz Gimnazjum Nr 2 w Wolicy. Łącznie 

zgłoszono 28 zawodniczek, które rywalizowały 

na boisku „Orlik 2012”. 
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Wyniki turnieju: 

Chęciny II – Wolica            0:1 

Wolica – Chęciny I             0:4 

Chęciny II – Chęciny I       2:3 

  

Kolejność końcowa: 

1. Gim. Chęciny I       6 pkt. 7:2 

2. Gim. Wolica           3 pkt. 1:4                    

3. Gim. Chęciny II     0 pkt. 2:4             

Do zawodów  powiatowych  awansowała  

pierwsza drużyna  dziewcząt z Gimnazjum Nr 1  

w Chęcinach.  

Drużyna gimnazjum w Wolicy wystąpiła  

w składzie: Karolina Korban, Karolina 

Myśliwiec, Zuzanna Szewczyk, Anna Szewczyk, 

Agata Gawędzka, Małgorzata Stępnik, Dominika 

Krzemińska, Paulina Malarczyk, Natalia Zapała, 

Paulina Domagała. Opiekun Rafał Gajos. 

Na zakończenie burmistrz gminy i miasta 

Chęciny Robert Jaworski pogratulował wszystkim 

za udział  w zawodach, nagrodził  najlepsze trzy 

zespoły z poszczególnych kategorii wiekowych 

pamiątkowymi pucharami  i dyplomami.   

Dariusz Gorzelak 

 

 
 

fot: www.checiny.pl 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Gminne Turnieje Piłki Nożnej Chłopców  

w ramach rywalizacji  

Szkolnego Związku Sportowego 

 

 

W dniu 22 października 2016r. na 

obiektach sportowych Centrum Kultury i Sportu 

"Pod Basztami” w  Chęcinach odbyły się Gminne 

Turnieje Piłki Nożnej Szkół Podstawowych 

i Gimnazjalnych w kategorii chłopców. […] 

W kategorii  szkół gimnazjalnych 

wystartowały cztery  zespoły reprezentujące: 

Gimnazjum  Nr 1  w Chęcinach – 2 drużyny oraz 

Gimnazjum Nr 2 w Wolicy również dwa zespoły. 

Łącznie zgłoszono 40 zawodników, którzy 

rywalizowali  na boisku „Orlik 2012”. 

Turniej rozegrano systemem „każdy  

z każdym”.  Rozegrano sześć meczy w których 

strzelono 26 bramek.  Z kompletem punktów 

zwyciężyła pierwsza drużyna  z gimnazjum  

w Chęcinach, uzyskując awans do zawodów 

powiatowych. Na zakończenie zespoły otrzymały 

pamiątkowe puchary i dyplomy. 

Drużyny gimnazjum w Wolicy reprezentowali 

uczniowie: 

Filip Grajek, Piotr Wawrzykowski, Piotr Nawrot, 

Miłosz Florczak, Radosław Buła, Radosław 

Gabryś, Jakub Miechurski, Marcel Topolski, 

Maciej Nawrot, Michał Kuta, Michał Paluch, 

Bartłomiej Prześlak, Michał Stępień, Mateusz 

Siekiera, Paweł Dobrowolski, Kacper Kędzior, 

opiekunowie: Tomasz Dziurzyński, Rafał Gajos. 

Wyniki turnieju: 
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Wyniki zawodów: 

 

1. Gim. Chęciny I        

2. Gim. Wolica I 

3. Gim. Chęciny II  

4.Gim. Wolica II 

    

Opracowanie: Dariusz Gorzelak 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego  

w Gimnazjum 
 

15 września 2016 roku w Gimnazjum 

odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego  

w trakcie których wyłoniono  zarząd. 

Przewodniczącym Gimnazjum  został Wiktor 

Kostecki z klasy IIIb, zastepcą- 

Wiktoria Chabik  z klasy IIIa, Justyna 

Kubicka  z klasy IIIa  została sekretarzem,  

a Natalia Nowak  z klasy IIb - skarbnikiem. 

Gratulujemy! 

Magdalena Nowak 

 

 

Uczniowie z klas III gimnazjum wspierają 

swoich młodszych kolegów z klas I 

 

 

W okresie od 9 do 16 września 2016 roku 

na terenie gimnazjum zorganizowany został 

tydzień opieki uczniów klas III nad młodszymi 

kolegami z klas I. Pomysł ten zaczerpnięty został  

z propozycji uczniów przedstawionej podczas 

szkolnego dnia profilaktyki w maju 2016r. 

 Do udziału w akcji trzecioklasiści zgłaszali 

się dobrowolnie. Pod opiekę przydzielono im 

uczniów z równoległej klasy pierwszej, aby mogli 

kontaktować się również poza terenem szkoły. 

Łącznie zgłosiło się 27 uczniów z klas trzecich 

oraz 30 uczniów z klas pierwszych.  

W wyznaczonym okresie czasu starsi mieli 

udzielać wsparcia młodszym kolegom, spędzać  

z nimi czas na przerwach i pomóc  

w zaadoptowaniu się do społeczności szkolnej. 

Celem tygodniowego okresu opieki było 

przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, 

integracja społeczności szkolnej oraz tworzenie 

pozytywnej atmosfery wśród uczniów. Po 

zakończonym tygodniu wśród uczniów klas I i III, 

którzy wzięli udział w przedsięwzięciu 

przeprowadzona została ankieta, której celem było 

poznanie opinii gimnazjalistów na temat 

podjętych działań. Zdecydowana większość 

uczniów pozytywnie oceniała wartość 

prowadzonej akcji.  

Pedagog szkolny 

Karolina Kędzior 
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Konkurs fotograficzny 
 

Wkrótce jesień otuli nas swoimi kolorami, 

odcieniami czerwieni, żółci, brązu i zieleni. 

Wieczorne mgły, odlatujące ptaki... Czy da się 

uchwycić ten magiczny czas jesieni? Jeśli masz 

aparat fotograficzny, pasjonują cię obrazy 

zatrzymane w kadrze - to do dzieła!!!  Czekamy 

właśnie na ciebie. 

  

Konkurs fotograficzny - „Barwy jesieni" 

organizowany przez koło fotograficzne 

działające w gimnazjum w Wolicy 
 

Regulamin: 

 

- Prace powinny być związane z tematem 

konkursu i dostarczona do dnia 28.10.2016r. 

- Prace będą rozpatrywane w 2 kategoriach: 

Szkoła podstawowa i Gimnazjum 

- Każdy uczestnik może nadesłać do 5 zdjęć 

- Przesyłamy zdjęcia w wersji elektronicznej  

w formacie jpeg (jpg) na adres: 

stronawolica@gmail.com, lub na płycie DVD 

Wyniki konkursu oraz wyróżnione zdjęcia zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej szkoły 

 

Wybór zostanie dokonany na podstawie 

następujących kryteriów: 

 

1. Oryginalność punktu widzenia fotografa 

2. Stopień przemyślenia kompozycji 

3. Siła wyrazu zdjęcia 

4. Poprawność ekspozycji 

5. Obecność elementów nowatorskich w zdjęciu 

5. Zabarwienie emocjonalne 

6. Trafność uchwycenia niezwykłego momentu 

 

Organizator konkursu: Krzysztof Taborski 
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