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6 grudnia - MIKOŁAJKI 

 
 

„Nie jest bogatym ten, kto dużo ma, 
lecz ten, kto dużo daje.” 

Erich Fromm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 grudnia – SYLWESTER 
 
 

Wspaniałej zabawy sylwestrowej 
 

życzy  REDAKCJA 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Grudzień 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25- 26 grudnia - ŚWIĘTA 
BOŻEGONARODZENIA 

 
Świąt prawdziwie świątecznych, 

ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz, 
pachnących choinką, jaśniejących 

pierwszą gwiazdką 
co daje nadzieję na następny rok. 

Nowego Roku spełniającego wszelkie 
marzenia, pełnego optymizmu, 

 szczęścia i powodzenia 
życzy 

 
 REDAKCJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AKADEMIA  DZIECI ĘCEJ DYPLOMACJI 
 
 

Akademia Dziecięcej Dyplomacji                   
w drodze do kultury pokoju. 

  
             W dniach od 30.10.2010 do 08.11.2010 
odbył się kolejny wyjazd młodzieży z Gimnazjum 
z Wolicy do stolicy Rosji, pod opieką Pani 
Dyrektor Niny Budziosz i nauczycielki języka 
rosyjskiego Pani Jevgenii Kulczyckiej.   
            Tym razem uczniowie uczestniczyli                 
w pracy XIV Mi ędzynarodowego Forum 
„Pokój dla życia”, w ramach projektu 
„Akademia dziecięcej dyplomacji” . Tematem 
Forum było 65-lecie Zwycięstwa w II Wojnie 
Światowej oraz 10-lecie ruchu patriotycznego 
młodzieży „Akademia dziecięcej dyplomacji”. 
  
            Nasza delegacja brała udział                           
w uroczystych przedsięwzięciach w Gimnazjum 
nr 1522 w Moskwie, z którym mamy podpisaną 
Umowę o współpracy i wymianie kulturalnej 
od roku 2007. Uczniowie na Pokłonnej Górze 
(Muzeum Sławy Wojskowej), pracowali przy 
„okrągłych stołach”, spotykali się z weteranami 
wojny, składali kwiaty przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza pod murami Kremla. Zwiedzali piękną 
Moskwę, jej muzea, pomniki, teatry.  
           
           Od 2007 roku ponad trzydziestu naszych 
wychowanków zwiedziło Moskwę, Krasnodar, 
Noworossyjsk, Gelendżyk, Korolew, Suzdal, 
Kaługę, Tułę, podmoskiewskie pałace i zespoły 
architektoniczne.  
          Nasi uczniowie brali udział w  pracy kilku 
międzynarodowych Forum: „Wolontariusze 
zdrowia”, „ Świat – teren bez narkotyków” 
(2006), „Marsz pokoleń”  (2007), „Pokój dla 
życia”  (2010).  
         W latach 2007 i 2008 my gościli śmy u siebie 
w Wolicy młodzież z Rosji.  
  
 Do Moskwy przyjechały delegacje                   
z Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Słowenii, Estonii, 
Łotwy, Murmańska, Sankt-Petersburga, oraz                
z Polski - Ostrowca Świętokrzyskiego i innych 
miejscowości. 
 Program Forum był bogaty i różnorodny, 
ale najważniejsze było zapoznanie się                           
z ciekawymi ludźmi i rówieśnikami z innych 
krajów oraz  doskonalenie języka rosyjskiego. 
                                                                             
Opracowanie: mgr Jevgenija Kulczycka 
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Na Pokłonnej Górze 

 
 
 
Wrażenia uczniów z wyjazdu do Moskwy... 
 
 
Ewa Budziosz, kl. Ia:  Wyjazd do Moskwy był 
dla mnie niezapomnianą przygodą. Dzięki niemu 
mogłam zwiedzić, zobaczyć zabytki Moskwy, 
które dotychczas oglądałam na zdjęciach. Spacer 
po Placu Czerwonym, Zwiedzanie Kremla – to 
przeżycia, których nie zapomnę, na zawsze 
utkwiły w mojej pamięci. Podczas pobytu miałam 
możliwość zapoznać się z rówieśnikami delegacji 
z innych krajów. Bardzo się cieszę, że mogłam 
uczestniczyć w projekcie Akademii Dziecięcej 
Dyplomacji. 
 
 
Bożena Tuz, kl. IIIc: Moskwa zachwyciła mnie 
swoim urokiem i wyglądem od samego początku. 
Interesujące jest to, że w stolicy Rosji panuje 
harmonia między tradycją a nowoczesnością. 
Dzięki udziałowi w tym projekcie miałam 
możliwość zapoznać się z uczniami rosyjskiej 
szkoły oraz uczestnikami tego projektu. Uważam, 
że Moskwa jest pięknym miastem, które powinien 
zobaczyć każdy. Najbardziej stolica Rosji 
podobała mi się nocą, ponieważ o tej porze, 
wyglądała magicznie. Miałam okazję zwiedzić 
zabytki tego miasta oraz poznać kulturę                        
i obyczaje. Z pewnością w mojej pamięci utkwi 
widok najpiękniejszych miejsc, które wcześniej 
były mi znane tylko z opowieści i fotografii. 
 



AKADEMIA  DZIECI ĘCEJ  DYPLOMACJI 
 
 

 
W Muzeum Sławy Wojskowej po uroczystym apelu. 

 
 
 

 
Na placu świątyń Kremlowskich. 

 
 

 
Galeria Tretiakowska. 
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Dzwon „Car”. 

 
 

 
Przed wycieczką do Kremla. 

 
 
 
 
 
 



AKADEMIA  DZIECI ĘCEJ  DYPLOMACJI 
 
 
 
 

 
Armata „ Car” 

 
 

 
Dzwonnica Iwana Wielkiego. 

 

 
Pałac w Carycynie. 
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Przed pałacem Katarzyny II w Carycynie. 

 
 

 
Galeria Tretiakowska. 

 
 

 
Pałac w Carycynie. 

 
 
 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
W NASZEJ GMINIE 

 
            Dnia 11 listopada 2010 roku odbyła się 
uroczysta msza święta w kościele parafialnym pod 
wezwaniem św. Bartłomieja w Chęcinach. We 
mszy wzięli udział: Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny, przedstawiciele samorządu, poczty 
sztandarowe strażaków, kombatantów oraz szkół           
z Gminy i Miasta Chęciny. Naszą szkołę 
reprezentowali harcerze pod opieką pani 
Agnieszki Gajos oraz poczet sztandarowy 
gimnazjum w składzie: Katarzyna Wojda, Sylwia 
Wojtyś oraz Kamil Kozioł pod opieką pani 
Magdaleny Nowak. 
 

 
 
 

 
AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA 

NIEPODLEGŁOŚCI 
 

             5 listopada w naszej szkole odbyła się 
uroczysta akademia z okazji Święta 
Niepodległości przygotowana przez panią Renatę 
Sowińską i pana Przemysława Gruszkę. 
Uczniowie klasy IIc za pomocą pantomimy 
przypomnieli wydarzenia sprzed lat. Recytacja 
wierszy poetów z różnych epok jeszcze bardziej 
uświadomiła nam, jak ważna była i jest Ojczyzna 
w życiu człowieka. 11 listopada to symbol miłości 
ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary                      
i zwycięstwa. My, oddając szacunek symbolom 
narodowym, oddajemy go wszystkim Polakom, 
którzy walczyli abyśmy dziś mieli wolny i własny 
kraj. Całość uświetnił występ chóru szkolnego. 
 
Opracowanie: mgr Renata Sowińska 
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Opracowanie: mgr Magdalena Nowak 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

W GIMNAZJUM NR 2 W WOLICY        6 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fot. Renata Sowińska 
 

 
 
 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
 
 

„Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej” 

 

Uczniowie kl. Ia  naszego Gimnazjum 
wraz ze swoim wychowawcą, p.Tomaszem 
Żelichowskim, od października bieżącego roku 
biorą udział w projekcie „Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej” . Jego realizacja opiera się 
na udziale w 9 spotkaniach, odbywających się             
w kinie Wojewódzkiego Domu Kultury                  
w Kielcach.  

Każde spotkanie składa się z trzech stałych 
części: prelekcji na temat filmu, wprowadzającej 
w problematykę, jakiej dotyka, kulisów jego 
realizacji, projekcji filmu oraz warsztatów                     
i dyskusji po seansie. Tematyka filmów jest 
zróżnicowana, wpisuje się w charakterystykę kina 
współczesnego, choć niszowego. Dotyka 
problemów dzisiejszej kultury, wychowania, 
funkcjonowania w społeczeństwie, oscylując 
wokół bohatera dziecięcego, uczącego się życia             
i świata. Stąd, prezentowane filmy trudno znaleźć 
w repertuarach dużych kin, gdzie musiałyby 
konkurować z komercyjnymi superprodukcjami            
o wielkich budżetach promocyjnych. 

 Cykl przybliża kilka mało znanych, czasem 
niedocenionych tytułów oraz udowadnia, że kino 
ostatnich lat to również wartościowe propozycje. 
Warto więc z uwagą wybierać nie to, co 
reklamowane, lecz to co interesujące, inne, 
pouczające. Celem projektu jest pobudzenie 
młodego widza do własnych poszukiwań, poprzez 
budowanie krytycznego podejścia do sztuki, jaką 
jest także film. Projekt ma zachęcić do 
uważniejszego śledzenia premier w poszukiwaniu 
filmów poruszających, mądrych i estetycznie 
ciekawych. 

 Do tej pory uczniowie wzięli udział w dwóch 
spotkaniach z wartościowymi filmami. Pierwszym 
z nich był „Pan od muzyki” , francusko-
szwajcarski film z 2004 roku, reżyserowany przez 
Ch. Barratiera. Opowiada on historię nauczyciela 
muzyki, który trafia do szkoły, prowadzonej przy 
zakładzie poprawczym dla chłopców. Dzięki 
muzyce i wspaniałej osobowości nauczyciela  
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okazuje się, że resocjalizacja dzieci, w których 
przemianę nikt nie wierzył, jest możliwa. A to 
dzięki doświadczeniu opieki, ciepła, poczucia 
akceptacji - niby nic nadzwyczajnego, efekty 
działań zaś niezwykłe. Drugim obejrzanym 
filmem było dzieło M. Meshkini „Bezpańskie 
psy" . Irańsko-francuski film, również z 2004 
roku, opowiada o bezdomnym rodzeństwie, 
tułającym się po ogarniętym wojną Bagdadzie.             
W wyniku aresztowania ojca i matki dzieci 
zostały pozbawione opieki. Jest to wstrząsający 
obraz wojny opowiadanej z perspektywy dziecka, 
którego marzeniem jest dostać się do więzienia, 
bo jest tam ciepło, można coś zjeść i zasnąć bez 
strachu... Warto zaznaczyć, że oprócz ciekawej 
tematyki, wspomniane filmy cechuje duża wartość 
artystyczna. Począwszy od warstwy wizualnej, 
poprzez dźwiękową, aż po językową, 
podkreślające poruszane zagadnienia, tworzące 
spójną całość, są one na wysokim poziomie. 

 W następnych spotkaniach pozostaniemy                   
w szeroko rozumianej problematyce społecznej - 
zastanowimy się nad przemianami współczesnej 
kultury, rodziny, przemijaniem, dorastaniem. 
Kolejne części cyklu odwoływać się będą do 
filmów: 

• w grudniu – „Czeski sen”  - jak nie wpaść 
w sidła wszechobecnej reklamy? 

• w styczniu - „Gnij ąca panna młoda”  - 
czy wierzenia ludowe znaczą coś                 
w dzisiejszym świecie? 

• w lutym - „Glowing stars”  - jak żyć ze 
świadomością, że wkrótce zostaniemy 
sami na świecie, bez najbliższych osób? 

• w marcu - „Paranoid park ”  - czy młody 
nastolatek może normalnie funkcjonować 
po rozwodzie swoich rodziców? 

• w kwietniu - będzie to zestaw polskich 
dokumentów przedstawiających życie 
codzienne w naszej ojczyźnie, 

• w maju - „Klucze do domu”  - czy 
niepełnosprawność musi oznaczać 
wykluczenie z normalnego życia? 

• w czerwcu - „Cześć, jestem Esther” - 
zabawna opowieść o dojrzewaniu                      
i odkrywaniu dla siebie świata dorosłych. 

Ciąg dalszy str.8 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
„Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”- ciąg 
dalszy ze str.7 

Jak już wspomniano, projekt to nie tylko projekcje 
filmów, ale także ich wyczerpujące omówienie, 
zarówno z zaproszonymi na spotkania gośćmi - 
psychologiem, pedagogiem, muzykiem, jak i na 
lekcjach języka polskiego i godzinach 
wychowawczych. 

Projekt „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” 
posiada rekomendacje Ministerstwa Kultury                  
i Dziedzictwa Narodowego oraz Święto-
krzyskiego Kuratora Oświaty, a polecają go  
m.in.: Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Jerzy 
Stuhr i Robert Gonera. 

Opracowanie: mgr Tomasz Żelichowski 
 
 

Pierwsi finaliści konkursów 
przedmiotowych!!! 

 
Gratulujemy pierwszym finalistom konkursów 

przedmiotowych!  
 

Wiktor Budziosz (IIIb) i Bo żena Tuz (IIIc)  
zostali finalistami konkursu  

przedmiotowego z Języka Rosyjskiego.  
 

Życzymy, aby zostali Laureatami! 
 
mgr Jevgenija Kulczycka 

 
 

Egzaminy próbne 
w Gimnazjum 

 
          
               W dniach 15 – 17 XII 2010 o godz. 900 

uczniowie klas trzecich przystąpią do egzaminów 
próbnych organizowanych przez wydawnictwo 
OPERON, według harmonogramu: 
 
15 XII – część humanistyczna  
16XII – część matematyczno – przyrodnicza 
17 XII – część językowa 
 
Uczniom życzymy powodzenia!!!   
                                                     REDAKCJA 
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Pierwsze sukcesy 
w konkursach przedmiotowych!!! 

 
             Miło nam poinformować, że uczniowie 
naszego gimnazjum odnoszą sukcesy                           
w wojewódzkich konkursach przedmiotowych 
organizowanych przez Kuratorium Oświaty                 
w Kielcach.  
 

Lista uczniów zakwalifikowanych 
do II etapu (rejonowego): 

 
Przedmiot Uczeń  Nauczyciel 
j. rosyjski • Wiktor 

Budziosz               
kl. IIIb 

• Anna Gibas             
kl. IIIc 

• Bożena Tuz             
kl. IIIc 

• Izabela Wojtyś 
 kl. IIIc 

mgr Jevgenija 
Kulczycka 

biologia Paulina Paluch 
kl. IIIc 

mgr Agnieszka 
Gajos 

matematyka • Karolina 
Seweryn 

      kl. IIIc 
• Paulina Sołtys 
      kl. IIIc 

mgr Izabela 
Woś 

geografia • Paulina Sołtys 
kl. IIIc                                        

• Klaudia 
Seweryn 
kl. IIc 

dr Grażyna 
Barwinek 

chemia • Karolina 
Seweryn 

      kl. IIIc 

mgr Irena 
Sobieraj 

 
             Serdecznie gratulujemy uczniom oraz 
nauczycielom i życzymy dalszych sukcesów.    

                                            
REDAKCJA 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI  
 

AKCJA 

„GÓRA GROSZA” 

2010 

 

            W dniach 22 listopada – 3 grudnia 
odbyła się 11 edycja „Góry Grosza”.  Sekcja 
charytatywna SU zebrała w naszym gimnazjum 
kwotę 88zł. 

Jak podaje Towarzystwo „Nasz Dom” na swojej 
stronie internetowej: celem akcji „Góra Grosza” 
jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom 
wychowującym się poza własną rodziną, w tym 
na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, 
rodzinnych domów dziecka, pogotowi 
rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych 
oraz dla najbardziej potrzebujących domów 
dziecka, które realizują prorodzinne programy 
wychowawcze. 

          W tym roku Towarzystwo "Nasz Dom" 
chciałoby szczególnie  skupić się  na 
przyspieszeniu reformy domów dziecka przez 
pomoc w tworzeniu małych domów dla 
osieroconych dzieci, w których realizowane są 
intensywne programy pracy z rodzinami dzieci, 
oparte na relacjach emocjonalnych                                 
i indywidualnej odpowiedzialności opiekunów za 
poszczególne dzieci i plan pomocy ich rodzinom. 
Towarzystwo „Nasz Dom” utworzyło już 
kilkanaście domów dla dzieci, jak również 
pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych.              
W takich domach, w przeciwieństwie do wielu 
dużych instytucji, dzieci znajdują uczucie, 
zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie                       
i własnych rodzin.  

            Przez te wszystkie lata w sumie zebrano 
ogromny fundusz – ponad 15 milionów złotych. 
Od jedenastu lat patronat nad akcją obejmuje 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

            Wszystkim, którzy włączyli się do akcji, 
serdecznie dziękujemy. 

                            Magdalena Nowak - opiekun SU.  
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SEKCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

 

Sekcja charytatywna: 

 

Katarzyna Jaszczyk, Katarzyna Wojda, Barbara 
Kubicka, Klaudia Seweryn, Magdalena Cieślikiewicz, 
Izabela Kubicka, Nikola Dziewięcka, Marta Tekiel, 

Magdalena Sychowska 

 
 

Sekcja kulturalno – porządkowa: 
 

 

Daniel Walaszczyk, Damian Piłat, Przemysław 
Sowiński, Jakub Seweryn, Wiktor Rogula 

 
 
 
 



 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
 

AKCJA „ZAKR ĘTKA” 

 

 

         
 
              W miesiącach: wrześniu, październiku               
i listopadzie udało nam się zebrać aż 34 
kilogramy  plastikowych nakrętek po napojach. 
Nakrętki te zostały zawiezione do WDK-u przy 
ulicy ul. ks. Piotra Ściegiennego 2 w Kielcach, 
skąd będą przekazane do firmy EKo-Poldek, a 
uzyskane za nie pieniądze zostaną przekazane na 
rzecz pana Mariusza Targońskiego, który 
oczekuje na przeszczep płuc.  
 
          Bardzo dziękujemy za wasze wsparcie                
i wielkie serce! 
 

 

Zakrętki zebrane w miesiącach IX – XI 2010                  
w naszym gimnazjum. 
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              W związku z prowadzoną akcją zbierania 
zakrętek nawiązałam kontakt mailowy z panem 
Mariuszem Targońskim. Odpisując  na mojego 
maila, z informacją o naszej akcji, prosił                         
o przekazanie tych słów naszym uczniom: 

Witam, 

             Dziękuję za zaproszenie do zwiedzenia 
"wirtualnego" szkoły. Muszę pochwalić, że macie 
bardzo ładną szkołę ale ważniejsze jest, że macie 
wspaniałą młodzież, która zechciała wziąć udział 
w szlachetnej akcji zbierania zakrętek. Proszę               
w moim imieniu przekazać moje serdeczne wyrazy 
wdzięczności - bo każda najmniejsza pomoc jest 
kolejną kroplą w morzu potrzeb ale także każdy 
będzie miał w tym udział, w akcji ratowaniu życia 
 drugiego człowieka. 

Jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażowanym, 
dziękuję za życzenia 

              Mariusz Targoński 

          Jednocześnie informuj ę, że akcja nadal 
trwa, więc możecie w dalszym ciągu przynosić 
nakrętki!  

Magdalena Nowak – Opiekun SU 

PROGRAM  „PAJACYK” 

         Pani Magdalena Szymczak - 
Koordynator Programu Pajacyk              
w Regionie serdecznie dziękuje za 
zamieszczanie na stronie 
internetowej ZSO w Wolicy 
baneru Pajacyka, dzięki któremu 
wspierana jest Polska Akcja 
Humanitarna. 

 

Więcej informacji na stronie: 

www. Polska Akcja Humanitarna 
 

Magdalena Nowak – Opiekun SU 
 
 



 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
 

 
KONKURS 

„WSZYSTKO  WIEM” 

 

 

Na naszej stronie internetowej 

www.zso-wolica.szkolnastrona.pl 

organizowany jest konkurs dla uczniów ZSO               
w Wolicy. Raz na tydzień-w losowo wybranym 
dniu, będą publikowane pytania z różnych 
dziedzin wiedzy. Odpowiedzi należy przesyłać nie 
później niż do godziny 20.00 każdego piątku,  na 
adres n.magda@wp.pl 

Zwycięzcę losujemy w każdy piątek  po godzinie 
20.00 spośród osób, które udzieliły prawidłowych 
odpowiedzi.  Wyniki będą publikowane w soboty. 
Odbiór nagrody- osobisty u opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego pani Magdaleny Nowak.  
Raz w miesiącu losujemy nagrodę miesiąca 
spośród wszystkich, którzy brali udział                      
w konkursie i udzielili prawidłowych odpowiedzi. 

Szczegółowy regulamin i wszystkie informacje 
na temat konkursu na naszej stronie 

internetowej, w nowej zakładce -Konkurs 
"Wszystko wiem". 

Magdalena Nowak – opiekun SU 
 

 
Pierwszy zwycięzca konkursu Karol Łapot, kl. IIa 
odbiera nagrodę z rąk pani Magdaleny Nowak. 
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Dotychczasowi zwycięzcy w konkursie                         
„Wszystko wiem”: 

1) Karol Łapot, kl. IIa  – nagroda: metalowy 
futerał na płyty CD  

2) Szymon Kostecki - nagroda: kalendarz i smycz 
do telefonu 

3) Wiktor Stawiarz, kl.  Ib  – nagroda: kubek                  
i długopis 

4) Mateusz Pierzak, kl. Ic (nauczanie 
indywidualne)-nagroda: elegancki notatnik, smycz 
do telefonu i długopis 

5) Klaudia Seweryn, kl. IIc nagroda: segregator, 
notatnik, przewodnik po Londynie i długopis  

Nagrodę miesiąca w konkursie                   
"Wszystko wiem"                                            

zdobyła: 

Katarzyna Sobczyk – nagroda: perfumy "Little 
Black Dress" firmy Avon, kolczyki i książka 
"Dzieje Chęcin"  
 
 
źródło: www.zso-wolica.szkolnastrona.pl 
 
Opracowanie: REDAKCJA 
 

 
Konkurs  

na stroik świąteczny 

 

             Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 2    
w Wolicy zaprasza do udziału w konkursie na 
najładniejszy stroik świąteczny/szopkę.  

            Prace można zgłaszać do opiekunów SU 
do dnia 15 grudnia 2010 r. Forma, materiały                
i rozmiar pracy jest dowolny i zależy tylko od 
waszej pomysłowości. Dla autora najładniejszej 
pracy nagroda - niespodzianka! 

                          Magdalena Nowak – opiekun SU 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY   
 
 
    

„WOLNE  LEKTURY” 

 

              Biblioteka internetowa z lekturami 
szkolnymi „Wolne Lektury" 

www.wolnelektury.pl 

to projekt realizowany przez Fundację 
Nowoczesna Polska. Działa od 2007 roku i 
udostępnia w swoich zbiorach lektury szkolne, 
które są zalecane do użytku przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej i które trafiły już do domeny 
publicznej. Są one opracowane, opatrzone 
komentarzem i  udostępnione w kilku formatach 
(html, epub, mp3, ogg, odt, txt i pdf). Można je 
zgodnie z prawem, bezpłatnie przeglądać, ściągać 
na swój komputer, a także udostępniać innym                       
i cytować. 

Opracowanie: mgr Magdalena Nowak 
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SPOTKANIE WYCHOWAWCÓW KLAS 
Z RODZICAMI UCZNIÓW 

 
              
            Dnia 16 XII 2010 roku (czwartek)                       
o godz. 1700 odbędą się spotkania wychowawców 
klas z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych. 

REDAKCJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„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 
 

 

 

 

 

 


