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14 PAŹDZIERNIKA  

DZIEŃ  EDUKACJI  NARODOWEJ 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Uroczyste rozpoczęcie  

roku szkolnego 2012/2013 

              Dnia 3 września 2012r. odbyła się 

uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 

2012/2013 w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Wolicy. Pani Dyrektor Nina Budziosz powitała 

zgromadzonych: rodziców, nauczycieli, pracowni-

ków oraz  uczniów  i życzyła wszystkim 

powodzenia i wielu sukcesów w rozpoczynającym 

się nowym roku szkolnym. Uczniowie zostali 

zapoznani z nauczycielami poszczególnych 

przedmiotów. Po części oficjalnej wychowawcy 

udali się ze swoimi klasami na lekcje 

wychowawcze.  

                               Magdalena Nowak 
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Uroczystości pod Pomnikiem Lotników 

 

               Dnia 9 września 2012 roku odbyły się 

uroczystości pod Pomnikiem Lotników  

w Gościńcu. O godzinie 12.00 rozpoczęły się 

obchody uroczystości, w trakcie których 

uczniowie Szkoły Podstawowej z Polichna 

zaprezentowali piękny i wzruszający program 

artystyczny. Następnie ksiądz Krzysztof Pawlik 

odprawił mszę świętą, którą uświetniały swoim 

śpiewem Siedlecczanki oraz chórek parafialny. 

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny powitał 

zgromadzonych gości oraz w kilku słowach 

odniósł się do uroczystości, która zakończyła się 

złożeniem wieńców i zniczy pod Pomnikiem.   

            Zespół Szkół Ogólnokształcących 

reprezentowała Pani Dyrektor Nina Budziosz 

oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego- 

Magdalena Nowak wraz z Pocztem Flagowym  

w składzie: Izabela Wawrzykowska, Ewelina 

Foksa oraz Wiktor Stawiarz. 

Magdalena Nowak – opiekun SU 
 

 

 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

SPOTKANIA Z KINEM  

O ŻYDOWSKICH WĄTKACH- 

CHMIELNIK 2012r. 

            W 70 rocznicę wywiezienia Żydów 

chmielnickich do obozu zagłady w Treblince, 

delegacja młodzieży naszego gimnazjum pod 

opieką nauczyciela historii  mgr Lidii Pierzak, 

wzięła udział w uroczystościach upamiętniających 

to tragiczne wydarzenie.  

           Po wysłuchaniu prelekcji p. mgr A. Kozieja 

- wykładowcy Uniwersytetu J. Kochanowskiego 

w Kielcach dotyczącej relacji polsko-żydowskiej  

z czasów II wojny światowej, uczniowie obejrzeli 

film Feliksa Folka pt. ,,Joanna”. Następnie 

zwiedzali synagogę, oraz miejsca związane  

z historią Żydów chmielnickich. Dla uczczenia 

pamięci ofiar holokaustu uczniowie naszej szkoły 

zapalili znicz na cmentarzu żydowskim - 

Kirkucie. Była to ważna lekcja historii dla 

młodego pokolenia Polaków. 

Opracowanie: Lidia Pierzak 

 

 
Delegacja młodzieży z naszego gimnazjum  

na Kirkucie w Chmielniku. 
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WYBORY  

DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

W GIMNAZJUM 

                 Dnia 28.09.2012 r. odbyły się wybory 

do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum  

w Wolicy. Przewodniczącą SU została Zuzanna 

Kurdek z klasy IIIc, zastępcą Ewa Budziosz  

z klasy IIIa, a skarbnikiem Eryk Jędryszek  

z klasy IIa.  

                Gratulujemy zwycięzcom i życzymy 

owocnej pracy w roku szkolnym 2012/2013. 

Jednocześnie zachęcamy uczniów do podjęcia 

współpracy z samorządem i zgłaszanie się do 

sekcji Samorządu Uczniowskiego: charytatywnej, 

redakcyjnej i porządkowo - kulturalnej. 

Opiekun SU- Magdalena Nowak 

         Akcja nakrętka 
 

             Wzorem lat ubiegłych 

Samorząd Uczniowski Gim-

nazjum postanowił kontynuo-

wać akcję zbierania plastiko-

wych nakrętek po napojach, 

sokach, szamponach itp. Obecnie zbieramy 

nakrętki na rzecz Dominika - małego chłopca 

cierpiącego  na nieuleczalną chorobę: 

Leukodystrofię Metachromatyczną. Dzięki naszej 

pomocy, Dominik może zdobyć fundusze na 

rehabilitację. Pomóżmy mu godnie walczyć  

z chorobą. Wiemy, że nasi uczniowie nas nie 

zawiodą i znów worki z nakrętkami zjawią się  

w szybkim tempie. Plastikowe nakrętki można 

przynosić do Szkoły Podstawowej w Wolicy, 

Gimnazjum w Wolicy  lub dostarczać  do 

MGOPS w Chęcinach w godzinach 7:15-15:15 od 

poniedziałku do piątku. 

              W sprawie nakrętek prosimy o kontakt  

z panią Alicją Jaszczykiewicz lub panią 

Magdaleną Nowak.  

               Prosimy o przeliczenie nakrętek  

i podpisanie reklamówki lub worka imieniem, 

nazwiskiem i podanie klasy, do której uczęszcza 

osoba przynosząca nakrętki. Pod koniec semestru 

3 osoby, które dostarczą największą ilość 

nakrętek, zostaną nagrodzone punktami 

dodatnimi. 

Opracowanie: Magdalena Nowak 

 



SUKCESY  NAUCZYCIELI 
 

XII Międzynarodowy Konkurs Puszkinowski – 

dla pani Jevgenii Kulczyckiej i dla wszystkich 

Polaków 

 

Od 31 sierpnia do 3 września  stolica Rosji- 

Moskwa gościła Laureatów XII 

Puszkinowskiego Konkursu dla nauczycieli 

języka rosyjskiego krajów Wspólnoty Krajów 

Niezależnych, Bałtyku, Izraela, Bułgarii, 

Niemiec. 

 

 Ja znalazłam się w gronie Laureatów tego 

prestiżowego konkursu. Polski na liście 

uczestników nie było i ja zaryzykowałam  

i wzięłam w nim udział jako obywatelka Łotwy. 

W tym roku trzeba było napisać esej na temat 

„Język do prawdy doprowadzi”. Wszystkich prac 

konkursowych było 247, ale laureatami zostało 50 

osób z 20 krajów. W swoich opracowaniach, 

nauczyciele próbowali przemyśleć problem 

pamięci historycznej, odpowiedzieć na pytanie jak 

język rosyjski służy wsparciem w sprawie obrony 

praw człowieka, mieszkających za granicą Rosjan. 

 Konkurs został zorganizowany już 

dwunasty raz. Do tej pory uczestniczyło w nim 

4000 rusycystów z całego świata. Organizatorami 

konkursu i fundatorami są: „Gazeta Rosyjska”, 

rząd Moskwy, fundusz „Russkij mir” („Rosyjski 

Świat’), centrum edukacyjne „Etnosfera”  

i Rossotrudniczestwo pod patronatem Dumy 

Rosyjskiej.  

Nagrodą był wyjazd do Moskwy w czasie 

uroczystości świętowania Dni Moskwy, a także  

nagroda pieniężna. Sponsorami wyjazdu zostali: 

Ambasada Federacji Rosyjskiej w Warszawie, 

Konsulat RF w Krakowie i Rosyjskie Centrum 

Nauki i Kultury w Warszawie. 

 Trudno przekazać słowami tą radość i to 

szczęście, które towarzyszyły nam w czasie 

pobytu w Moskwie. Spotkania z niezwykłymi 

nauczycielami z innych krajów, wymiana 

doświadczeń, nowe znajomości, wycieczki, balet 

w Pałacu Kremlowskim… 

 Ale najważniejszym przeżyciem zostało 

zaproszenie nas 1 września na VIP-trybunę  Placu 

Czerwonego na przedstawienie „Najlepsze miasto 

Świata”, pokaz który był przygotowany na 865 

urodziny rosyjskiej stolicy. Przed widzami 

ukazywały się najważniejsze strony rosyjskiej 

historii. To było zachwycające! Dodatkowym 

przeżyciem było także to, że razem z nami na 

trybunie znajdowali się najważniejsi  
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przedstawiciele władzy rosyjskiej: Prezydent 

Rosji W.Putin, Premier D.Medwediew, Patriarcha 

Rusi Cyrył, Prezydent Moskwy S.Sobianin i inni. 

Znajdowaliśmy się tak blisko siebie, że nam udało 

się zrobić kilka zdjęć tych osób, swoimi 

kamerami… 

 Wręczanie nagród i uroczysty obiad 

odbyły się w budynku moskiewskiej Merii 

(Prezydenta Moskwy). W czasie tej uroczystości 

ja zwróciłam się do wszystkich organizatorów  

z prośbą, aby dołączyć Polskę do krajów-

uczestników tego konkursu i otrzymałam 

pozytywną odpowiedź. Cieszę się, że od roku 

2012 polscy nauczyciele języka rosyjskiego też 

będą mogli uczestniczyć w Konkursie 

Puszkinowskim i na pewno mają co powiedzieć 

Światu o swojej pracy! 

 P.S. Dodatkową nagrodą jest także to, że 

jeden z uczniów Laureata będzie zaproszony na 

Międzynarodowe Forum Młodzieżowe do 

Moskwy.  

 

Jevgenija Kulczycka, nauczycielka j. rosyjskiego 

 

 
Pierwsze posiedzenie w hotelu „Kosmos” 

 

 
Wywiad dla „Gazety Rosyjskiej” 



SUKCESY NAUCZYCIELI 
 

Pani Jevgenija Kulczycka - Laureatka 

XII Międzynarodowego  

 Konkursu Puszkinowskiego 
 

 

 
Pani Jevgenija Kulczycka na Placu Czerwonym  

w Moskwie  01.09.2012. 

 

 
Polonez na Placu Czerwonym 

 

 
Obrońcy Moskwy 1812 roku  

w czasie wojny z Napoleonem – rekonstrukcja 

wydarzeń historycznych. 
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Uczestnicy międzynarodowego konkursu orkiestr 

wojskowych "Wieża Kremlewska" (są tam też 

Polacy) 
 

 
W Urzędzie Moskwy 

 

 
Laureaci XII Puszkinowskiego Konkursu  

wraz z organizatorami i sponsorami konkursu. 

 

 

 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Ślubowanie uczniów klas I Gimnazjum 

Publicznego nr 2 w Wolicy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 11 października 2012 r. dla 

uczniów klas I gimnazjum był wyjątkowy. Już od 

kilku tygodni przygotowywali się do złożenia 

uroczystego ślubowania. Odświętnie ubrani, 

starannie przygotowani czekali wraz z rodzicami  

i wychowawcami na ten niezwykły moment.  

W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Gminy  

i Miasta Chęciny p.Robert Jaworski, 

Przewodniczący Rady GiM Chęciny p.Cezary 

Mielczarz, p.Renata Janusz- redaktor 

„Wiadomości Chęcińskich”,  Dyrektor ZSO  

w Wolicy p.Nina Budziosz, v-ce Dyrektor 

p.Mirosława Szymańska, Grono pedagogiczne, 

zaproszeni goście i młodzież gimnazjum. 

           Uczniowie klas I złożyli uroczyste 

ślubowanie, a następnie przedstawili przygotowa-

ny program artystyczny pod kierunkiem 

wychowawców: p.G.Barwinek, p.A.Wrzoskie-

wicz, p.A.Hańćko. 

           Zaproszeni goście życzyli im wielu 

sukcesów i czerpania radości z nauki w szkole. 

Na zakończenie uczniowie klas I  

i wychowawcy otrzymali upominki przygotowane 

przez Burmistrza Gminy i Miasta  Chęciny 

p.Roberta Jaworskiego. Przewodniczący Rady 

GiM Chęciny p.Cezary Mielczarz także miał dla 

naszych pierwszoklasistów niespodziankę - 

zaproszenie na spotkanie ze znanymi ludźmi 

sukcesu w Kielcach w ramach V edycji 

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Pani dyr. 

Nina Budziosz oraz rodzice pierwszoklasistów 

również zadbali o to, aby tego dnia uczniowie kl. I 

poczuli się wyjątkowo. 

 

Opracowanie: Grażyna Barwinek 

Fot: Krzysztof Taborski 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

ŚLUBOWANIE I DEN -  FOTORELACJA 
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Fot: Krzysztof Taborski 



SUKCESY NAUCZYCIELI 
 

 

Zdobywca IX miejsca w plebiscycie 

„Belfer Roku” w Brukseli 

 

 

           

              W dniach 15 – 18 października 2012 r. 

miała miejsce wizyta studyjna w siedzibie 

Parlamentu Europejskiego w Brukseli zorganizo-

wana na zaproszenie eurodeputowanej Róży 

Thun. Jednym z uczestników wizyty był 

nauczyciel z ZSO w Wolicy, pan Przemysław 

Gruszka – zdobywca IX miejsca w plebiscycie 

„Belfer Roku”.  

„To wspaniałe przeżycie – móc zobaczyć stolicę 

zjednoczonej Europy, wielość kultur w jednym 

miejscu, poznać bardzo ciekawych ludzi, którzy 

dzięki swojej pasji i zaangażowaniu mieli 

możliwość spotkać się i wymienić doświadczenia. 

Satysfakcja tym większa, że mogłem 

reprezentować Polskę, gminę Chęciny i ZSO  

w Wolicy. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy 

przyczynili się do umożliwienia mi wyjazdu, gdyż 

wspomnienia z Brukseli będą mi towarzyszyć 

przez długi czas.” 

                             Przemysław Gruszka 
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Pan Przemysław Gruszka  

i eurodeputowana p.Róża Thun. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herb  Brukseli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flaga Brukseli 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

„Znani, sławni, lubiani o tym, 

 że praca może być pasją”- 

Uczniowie klas I uczestnikami  

V edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 

pod hasłem  „Praca: zawód czy kompetencje?” 

            W dniu 17.10.2012 r.  w auli Politechniki 

Świętokrzyskiej w Kielcach uczniowie klas I,  na 

zaproszenie pana Cezarego Mielcarza (v-ce 

dyrektora WUP w Kielcach i Przewodniczącego 

Rady GiM Chęciny), brali udział w panelu 

dyskusyjnym zorganizowanym pod hasłem 

„Znani, sławni, lubiani o tym, że praca może być 

pasją” w ramach V edycji Ogólnopolskiego 

Tygodnia Kariery pod hasłem  „Praca: zawód czy 

kompetencje?” 

 O swoich wyborach, doświadczeniach i pasjach 

opowiedzieli: 

 Adam Jarubas – Marszałek Województwa 

Świętokrzyskiego 

 dr hab. inż. Zdzisława Owsiak, prof. PŚk -

 Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki 

Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach 

 Tomasz Tworek – Prezes Dorbud S.A., 

Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Związków 

Pracodawców Prywatnych PKPP „LEWIA-

TAN” 

 Agnieszka Migoń – przedsiębiorca, dyrektor 

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej  

w Kielcach 

 Paulina Biernat i Stefano Terrazzino – 

mistrzowie Europy w tańcach latyno-

amerykańskich Show Dance, uczestnicy 

programu telewizyjnego „Taniec z Gwiazda-

mi” 

 Sławomir Szmal – zawodnik Vive Targi 

Kielce, najlepszy bramkarz  Mistrzostw 

Europy 2010, najlepszy piłkarz ręczny Świata 

2009 

Uczniowie obejrzeli dwa układy taneczne 

przygotowane przez Paulinę Biernat 

i Stefano Terrazzino oraz pokaz mody 

firmowany przez A. Migoń. Po panelu 

uczniowie mogli porozmawiać z gośćmi  

i udzielić wywiadu dla audycji „Raport Dnia” 

Polskiego Radia Kielce. 
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Po spotkaniu udali się do siedziby Polskiego 

Radia Kielce. O historii stacji oraz sposobach 

tworzenia audycji opowiedziała p.Lucyna Bukato. 

          Uczniowie klas I oraz opiekunowie oraz 

opiekunowie (ks. B. Wąsat, R.Gajos)  składają 

podziękowania dla p. C. Mielcarza za zaproszenie. 

                      

Opracowanie: Grażyna Barwinek 

 

 

 

 



Z  ŻYCIA SZKOŁY 
 

Zajęcia terenowe w Centrum 

Geoedukacji w Kielcach 

 
W tym roku szkolnym dla uczniów klas 

trzecich i drugich zaplanowano zajęcia terenowe 

już we wrześniu. W dniu 05.09.2012r. 

uczestniczyli w nich uczniowie klas III a, b, c, 

a 19.09.2012 r. uczniowie klas III d, II a i II b. 

Zajęcia odbyły się w nowo otwartym Centrum 

Geoedukacji w Kielcach. 

           Uczniowie zwiedzili wystawę geologiczną, 

odbyli podróż w Kapsule Czasu, uczestniczyli  

w warsztatach szlifowania kamieni oraz odbyli 

ćwiczenia na ścieżce dydaktycznej w rezerwacie 

Wietrznia. 

 

 
 

 
Uczniowie klas III udowadniali, że potrafią 

szlifować skały.  
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Uczniowie oglądali zdjęcie lotnicze Kielc  

z zaznaczonymi obiektami geologicznymi. 
 

 
Na wystawie geologicznej- klasa III a 

zasłuchana… 

 

 
Weronika Baran i Radek Zegadło  

przed Kapsułą Czasu. 

 

Nauczyciel geografii dziękuje nauczycielom – 

opiekunom za pracę podczas zajęć terenowych. 

 

Opracowanie: Grażyna Barwinek 

 

 



Z  ŻYCIA SZKOŁY 
 

Zajęcia terenowe z geografii dla klas I 

 
Uczniowie klas I w dniu 9 października 

2012 r. uczestniczyli w zajęciach terenowych na 

terenie regionu chęcińskiego.  

           Uczniowie odwiedzili Muzealną Izbę 

Górnictwa Kruszcowego w Miedziance. Poznali 

historię wydobycia miedzi na tym terenie. 

 

 
W Muzealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego  

w Miedziance 

 

           Następna część zajęć odbyła się  

w Chęcinach. Pierwsze stanowisko to początek 

ścieżki Mnicha. Uczniowie rozpoznawali obiekty 

na turystycznej mapie Chęcin, orientowali mapę  

i poznawali historię miasta. 

 

 
Uczniowie słuchają opowieści p.K.Kubickiego  

w Sali Łokietkowej 

 

Uczniowie zwiedzali Niemczówkę, obecnie 

Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej. 

Poznali historię miasta i Niemczówki, którą 

przedstawił p. K. Kubicki z CITiH. Obejrzeli 

wystawę „Chęciny na starej fotografii”. 
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Na wystawie fotografii 

 

Z Niemczówki uczniowie przeszli do klasztoru  

ss. Bernardynek a następnie ścieżką Mnicha do 

kościoła p.w. św. Bartłomieja. Ostatnim punktem 

trasy był zamek.  

 

 
Uczniowie klasy Ib przed wejściem na wieżę 

widokową 

 

           Nauczyciel geografii dziękuje Panu 

Burmistrzowi GiM Chęciny za umożliwienie  

nieodpłatnego zwiedzania obiektów. 

 

           Nauczyciel geografii składa także 

podziękowania Paniom Annie Wrzoskiewicz  

i Renacie Sowińskiej za pomoc w realizacji zajęć. 

 

 

Opracowanie nauczyciel geografii:  

Grażyna Barwinek 
 

 



 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Akademia ku czci Jana Pawła II 
 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

                  Dnia 29 października (poniedziałek) 

tego roku odbyła się uroczysta akademia ku czci 

Ojca Świętego błogosławionego Jana Pawła II. 

Tematem przewodnim akademii było hasło:  

„On wciąż jest z nami”. Wszelkiego rodzaju takie 

inicjatywy mają na celu nie tylko przypomnienie 

lub wspomnienie pewnej postaci, ale przede 

wszystkim wezwanie do naśladowania ich 

dobrych czynów. Papież Jan Paweł II był osobą 

niezwykłą, dlatego dla nas Polaków jest 

niezwykle ważne wcielać jego postanowienia  

w naszą codzienność. W przygotowanie akademii 

zaangażował się chór szkolny pod dyrekcją Pana 

Przemysława Gruszki, który wykonał we 

wspaniałej aranżacji takie utwory jak: Barka, 

Abba Ojcze, Czarna Madonno. Część słowną 

poprowadzili uczniowie klasy III a, którzy starali 

się uświadomić wszystkim odbiorcom, że poprzez 

swoje nauczanie oraz świadectwo i przykład życia 

błogosławiony Jan Paweł II jest wciąż obecny 

między nami. 

ks. Bartosz Wąsat 
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STYPENDIA  

DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY 

 
               Informujemy, że ruszyła V edycja 

„Regionalnego programu stypendialnego dla 

uczniów szczególnie uzdolnionych woj. 

świętokrzyskiego” w ramach Priorytetu IX PO 

KL  „Rozwój wykształcenia i kompetencji  

w regionie", Poddziałanie 9.1.3 „Pomoc 

stypendialna dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych" skierowanego do uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla których 

niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę 

w rozwoju edukacyjnym. 

              Wniosek o przyznanie stypendium wraz  

z załącznikami dostępny jest na stronie 

www.stypedia-swietokrzyskie.pl oraz w Biurze 

Projektu przy ul. Jagiellońskiej 70, pokój 105A  

w Kielcach. Miejsce składania wniosków – Kielce 

ul. Jagiellońska 70, pokój 105A  

 

 

 

Termin naboru wniosków: 

12.11.2012 -21.12.2012. 
 

 

                Zapraszamy do zapoznania się  

z Regulaminem przyznawania i przekazywania 

stypendiów dla szczególnie uzdolnionych 

uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

w Województwie Świętokrzyskim w 2012/2013 

roku, który zawiera szczegóły dotyczące trybu 

składania wniosków. 

               Za komplet dokumentów uważa się 

prawidłowo (obowiązuje uzupełnienie wszystkich 

pól) wypełniony wniosek o przyznanie 

stypendium wraz z załącznikami od 2 do 5 oraz 

kserokopiami świadectwa szkolnego, udziału  

w olimpiadach, zaświadczenia z egzaminu 

zewnętrznego itp. potwierdzonymi „za zgodność  

z oryginałem". 

             Szczegółowe informacje na temat 

warunków i trybu przyznawania stypendiów 

uzyskają Państwo pod numerem telefonu 41 335 

05 02, wew. 114. 

  

 

Źródło: www.stypedia-swietokrzyskie.pl 

 

 



 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Wygrana Wolicy  

w rozgrywkach 

grupowych Małej Ligi 

Piłki Ręcznej 3 

           

              3 października ruszyła IX Edycja Małej 

Ligi Piłki Ręcznej. Są to rozgrywki o zasięgu 

wojewódzkim w których uczestniczą uczniowie 

szkół z województwa świętokrzyskiego. Ucznio-

wie są podzieleni na trzy kategorie wiekowe: 

szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie. 

Gimnazjaliści z Wolicy rozpoczęli bardzo 

udanie tegoroczne rozgrywki wygrywając 

swoją grupę eliminacyjną i awansowali do 

ćwierćfinału z kompletem punktów. Swoją 

grupę eliminacyjną piłkarze ręczni z Wolicy 

rozgrywali w Bidzinach. Zmierzyli  się tam 

z uczniami Gimnazjów: Mniowa, Kielc, Bidzin 

i Węchadłowa. 

Wyniki: 

Gimnazjum Wolica – Gimnazjum Mniów 13:11 

Gimnazjum Wolica – Gimnazjum Kielce 15:8 

Gimnazjum Wolica – Gimnazjum Bidziny11:7 

Gimnazjum Wolica– Gimnazjum Węchadłów14:5 

Uczniowie Gimnazjum z Wolicy występowali 

w składzie: Barwinek Wojciech (4 bramki), 

Cesarz Kacper (1), Domagała Daniel (3), Gabryś 

Patryk (9), Galus Paweł (11), Jędryszek Eryk (0), 

Karkocha Tomasz(0), Kościołek Jakub(6), 

Kubicki Jakub(2), Moskwa Kacper(0), Papka 

Grzegorz(2), Stawiarz Wiktor(13), Żurek Piotr(2), 

Pierzak Sebastian(0). 

Opiekunem drużyny jest Tomasz Dziurzyński. 

Opracowanie: Tomasz Dziurzyński 
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Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń 

           

 

 

 

 

            

                W okresie od 10 października 2012 r. 

do 30 kwietnia 2013 r. uczniowie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Wolicy będą uczestniczyć 

w ogólnopolskim konkursie: „Bezpieczna szkoła- 

bezpieczny uczeń”. Hasłem tegorocznego 

konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.                  

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród 

uczniów w całej Polsce podstawowych zasad 

funkcjonowania państwa prawa i społeczeństwa 

obywatelskiego. Równocześnie konkurs ma 

służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa 

szkół i uczniów. Biorące udział w konkursie 

szkoły, które wykonają zadania przewidziane  

w regulaminie otrzymają tytuł Bezpiecznej Szkoły 

i dyplomy honorowe.  Patronat nad II 

Ogólnopolskim Konkursem Bezpieczna Szkoła - 

Bezpieczny Uczeń objęła P. Krystyna Szumilas - 

Minister Edukacji Narodowej.  

Karolina Kędzior - pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMACJE  
 

 

 

Godziny otwarcia  

Biblioteki Szkolnej 

 

 

PONIEDZIAŁEK             8.00 – 14.50 

WTOREK                        8.00 – 14.50 

ŚRODA                            8.00 – 13.30 

CZWARTEK:                  8.00 – 14.50 

PIĄTEK:                          8.00 – 12.00 

Biblioteka szkolna ZSO w Wolicy ma siedzibę  

w budynku Szkoły Podstawowej.  

Opiekunem biblioteki szkolnej  jest  pani Alicja 

Jaszczykiewicz - nauczyciel bibliotekarz  

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA 

SZKOLNEGO  

pani mgr Karoliny Kędzior 

 

W ZESPOLE SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WOLICY 

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 

GIMNAZJUM 

Poniedziałek:    8.00 – 13.00 

     Czwartek:               9.00 – 14.00 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

Wtorek:           8.35 – 11.35 

                  Środa:             8.45 – 12.45 

Piątek:            9.35 – 12.35 
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Skład Rady Rodziców  

w Gimnazjum 

 

Przewodniczący: p.Beata Barwinek 

Z-ca przewodniczącego: p.Aneta Papka 

Skarbnik: p.Elżbieta Polit 

 Skład Rady Rodziców w Szkole Podstawowej 

 Przewodniczący: p.Sylwia Ciechańska 

Z-ca przewodnicz.: p.Katarzyna Przygodzka 

Sekretarz: p.Beata Stępień 

 

 

    „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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