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PAN PRZEMYSŁAW GRUSZKA 
LAUREATEM  PLEBISCYTU 
 BELFER ROKU 2011/2012 

 

 

            Dnia 31 maja 2012 r. w sali koncertowej 
Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ludomira 
Różyckiego w Kielcach odbyła się gala finałowa 
plebiscytu „Belfer Roku”. 

           Miło nam poinformować, że reprezentant 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolicy,  
Pan mgr Przemysław Gruszka znalazł się 
w „Złotej Dziesiątce” laureatów, zajmując IX 
miejsce. W kategorii „Nauczyciel ze szkoły 
gimnazjalnej” uplasował się na IV pozycji. Wśród 
nauczycieli z powiatu kieleckiego zdobył III 
lokatę.  

            „Bardzo serdecznie dziękuję Dyrekcji ZSO  
w Wolicy: Pani Dyrektor Ninie Budziosz i Pani 
Wicedyrektor Mirosławie Szymańskiej za 
umożliwienie mi wzięcia udziału w tym 
plebiscycie, Pani Jevgenii Kulczyckiej za 
zgłoszenie mnie do tego przedsięwzięcia, moim 
Najbliższym za wsparcie duchowe, klasie IIIc  
z ZSO w Wolicy za podjęte akcje, a przede 
wszystkim dziękuję tym, którzy oddali na mnie 
swoje głosy, gdyż bez nich nie znalazłbym się  
w tak zacnym gronie. Jestem bardzo dumny, że po 
raz kolejny z rzędu nauczyciel z ZSO w Wolicy, 
a zarazem mieszkaniec gminy Chęciny znajduje 
miejsce w „Złotej Dziesiątce” plebiscytu „Belfer 
Roku”. 
            Przemysław Gruszka 
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Pan Przemysław Gruszka odbiera nagrodę 

 w Plebiscycie Belfer Roku 2011/2012 
 

 

Pan Przemysław Gruszka w gronie „Złotej 
Dziesiątki” plebiscytu Belfer Roku 2011/2012 

 

 

Pan Przemysław Gruszka: Kategoria nauczyciel 
powiatu kieleckiego- III miejsce.  

Kategoria nauczyciel gimnazjum -  IV miejsce. 
 

Źródło fot. www.echodnia.pl 
Autor fot. Dawid Łukasik 
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!!! 
                        REDAKCJA 
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FINAŁ WOJEWÓDZKI 
 „ŚWIĘTOKRZYSKIEGO TURNIEJU 

INNOWACJI I KREATYWNO ŚCI” 
DLA GIMNAZJALISTÓW 

 
           Dnia 10 maja 2012 roku w Centrum 
Sportu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, 
odbył się pierwszy „ Świętokrzyski Turniej 
Innowacji i Kreatywno ści” dla gimnazjalistów, 
którego organizatorem było Biuro Innowacji 
Urzędu Marszałkowskiego oraz Świętokrzyskie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
        W eliminacjach okręgowych brały udział 53 
gimnazja z woj. świętokrzyskiego. Do finału 
zakwalifikowało się 15 szkół, w tym Gimnazjum 
Nr 2 z Wolicy. 
           Celem turnieju było rozwijanie 
umiejętności logicznego myślenia, kreatywności, 
a także pracy w zespole. W finale turnieju, 
gimnazja reprezentowane były przez 3-osobowe 
drużyny. Nasze gimnazjum reprezentowali: 
Ewa Budziosz (kl. IIa), Piotr Żurek (kl. IIa) 
 i Dominik Szewczyk (kl. IIIc). Gimnazjaliści 
podczas rywalizacji uczestniczyli w Quizie 
wiedzy składającego się z zagadek logicznych, 
łamigłówek matematycznych oraz pytań z zakresu 
wiedzy o regionie świętokrzyskim. Oprócz 
sprawdzianu wiedzy drużyny rywalizowały także 
w grach logiczno-zręcznościowych: „Ser 
szwajcarski” i „Wieża”. Pomimo, iż nasza 
drużyna dzielnie „walczyła”, to jednak nie udało 
się stanąć na podium.  Zwycięskie szkoły to: 
Gimnazjum z Bielin (I miejsce), Gimnazjum Nr 1 
z Buska (II miejsce) i Gimnazjum Nr 2 ze  
Starachowic (III miejsce).  
          Dodatkowe punkty dla swoich drużyn, 
zdobywali kibice. Zadaniem kibiców było w ciągu 
1 minuty zaprezentować hasła promujące 
kreatywność i innowacje, a także zareklamować 
portal Świętokrzyskiego Systemu Innowacji oraz 
jego logo. Grupa naszych kibiców składała się 
z 18 uczniów z klas: IIa, IIIa, IIIb i IIIc. 
Aktywność kibiców oceniało 3 osobowe jury. 
Nasi kibice wywiązali się z zadania 
rewelacyjnie i uzyskali maksymalną ilość 
punktów. 
          Podczas turnieju rozstrzygnięto także 
konkurs plastyczny „Mój robot”. Każda drużyna 
dostarczyła swoją pracę w dniu turnieju. Roboty 
mogły być wykonane z dowolnych materiałów. 
Spośród 15 robotów jury nagrodziło 3. Niestety 
nasz sympatyczny robot nie znalazł się wśród 
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nagrodzonych prac, ale byliśmy bardzo blisko. 
W konkursie „Mój robot” zwyciężyły: 
Gimnazjum z Kunowa (I miejsce, 39 pkt), 
Gimnazjum Nr 14 z Kielc (II miejsce, 36 pkt) oraz 
Gimnazjum z Nowego Korczyna (III miejsce, 
35pkt). Nasz robot został oceniony na 33 pkt, co 
daje nam wysokie IV miejsce. 
           W przerwach pomiędzy konkurencjami 
uczniowie oglądali występy taneczne dzieci  
i młodzieży z kieleckiej szkoły Jump oraz 
prezentacje musztry i umiejętności uczniów klas 
mundurowych z ZDZ w Kielcach.  
           Nasi gimnazjaliści pomimo, iż nie wrócili 
z nagrodami głównymi, to jednak przyczynili się 
do promocji naszej placówki, zdobyli cenne 
doświadczenie, które na pewno zaowocuje 
w kolejnej edycji tego turnieju.  
            Uczniów do turnieju przygotowywały: 
p. Grażyna Barwinek i p. Izabela Woś. 
 
           Wszystkim Uczniom, którzy wzięli udział 
 w przygotowaniach do turnieju, serdecznie 
dziękuję. Podziękowania kieruję również do 
 p. Krzysztofa Taborskiego, który sprawował 
opiekę nad naszymi kibicami oraz uwiecznił nasze 
turniejowe zmagania na profesjonalnych 
fotografiach. 

                      Izabela Woś 
 

 
Nasza praca konkursowa: 
Robot „EwPioDom EKO” 

 



FOTORELACJA Z TURNIEJU  „STIK” 
 

 
Nasza reprezentacja: Ewa Budziosz IIa, 
Dominik Szewczyk IIIc i Piotr Żurek IIa. 

 

 
Gra zręcznościowa „Szwajcarski ser” 

 

 
Gra zręcznościowa „Wieża” 

4 
 

 
Kibice spisali się na medal. 

 
 

 
 

 
Najwyższe noty dla naszych kibiców. 

                                            Fot. Krzysztof Taborski 



FOTORELACJA Z TURNIEJU  „STIK” 
 

 
Nasza drużyna z marszałkiem woj. świętokrzyskiego- 

panem Adamem Jarubasem. 
 

 
Konstruktorzy robotów ze swoimi dziełami.  

 
Przerwa  na posiłek. 

 
Pokaz musztry uczniów klas mundurowych ZDZ Kielce 
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Występy taneczne młodzieży. 

 
Nasi uczniowie otrzymali pamiątkowy dyplom, 

plecaki i kubki. 

 
Pamiątkowy dyplom. 

Fot. Krzysztof Taborski 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

XLII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 
„Poezja i proza na wschód od Bugu” 

            10 maja 2012 roku uczniowie Naszej 
Szkoły wzięli udział w eliminacjach 
wojewódzkich XLII Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego „Poezja i proza na wschód od 
Bugu”, które odbyły się w WDK w Kielcach. 
Szkołę Podstawową reprezentowały:  Agnieszka 
Piwowar kl. V,  Agata Jaworska kl.VI oraz 
Zuzanna Kurdek kl. VI, zaś Gimnazjum 
reprezentowali Wiktor Banasik kl. IIa oraz 
Sylwia Wojtyś kl. IIIa. W eliminacjach wzięło 
udział 44 uczniów z całego województwa, 15 
uczniów z 4 szkół podstawowych  oraz 29 
uczniów z 7 szkół gimnazjalnych. Osoby 
przystępujące do konkursu recytowały dwa 
utwory poetyckie  (jeden z nich  
w języku rosyjskim) oraz utwór prozą (krótkie 
opowiadanie lub fragment większego utworu). 
Poziom był bardzo wysoki.  

       Jury, w skład którego weszło dwóch 
rusycystów oraz aktorka teatru lalkowego 
„Kubuś” przy ocenie zwracało uwagę na dobór 
repertuaru – wartości literackie utworu, 
dostosowanie tekstu do wieku i możliwości 
recytatora, interpretację tekstu, ogólny wyraz 
artystyczny, sposób recytacji i oczywiście 
znajomość języka rosyjskiego. 

 

 
 

„EGZOTYCZNY WSZECH ŚWIAT” 
 

         15 maja 2012 roku w gimnazjum po raz 
trzeci odbyły się pokazy z astronomii. Tym razem  
zatytułowane "Egzotyczny wszechświat". 
Przedstawiła je firma Supernowa w swoim 
mobilnym planetarium umieszczonym w sali 
gimnastycznej naszego gimnazjum. W pokazach 
brało udział 101 uczniów. Odbyli oni podróż na 
kraniec Kosmosu i poznali etapy jego ewolucji. 
Seans astronomiczny "Egzotyczny Wszechświat" 
przybliżył uczniom wiedzę na temat nietypowych 
obiektów naszego Wszechświata takich jak pulsar, 
czarna dziura, galaktyka czy gromada galaktyk.  
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Uczestnicy konkursu z ZSO w Wolicy. 

      Zostały przyznane pierwsze, drugie, trzecie 
miejsce, wyróżnienie oraz specjalna nagroda od 
kuratora oświaty w kategoriach: Szkoła 
Podstawowa i Gimnazjum.  W kategorii Szkół 
Podstawowych wyróżnienie otrzymała uczenni-
ca Naszej Szkoły, Zuzanna Kurdek, recytująca 
w języku rosyjskim wiersz Aleksandra Puszkina 
„Kwiatek”, wiersz Aleksandra Błoka i fragment 
opowiadania Siergieja Michałkowa pt. „Święto 
Nieposłuszeństwa”. Nasi uczniowie niestety nie 
zajęli czołowych miejsc, jednak za udział  
w konkursie i pracę, jaką włożyli  
w przygotowania do niego, serdecznie im 
dziękujemy. 
        Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie 
jeszcze lepiej. 

                              Ewa Fryt  

Obrazy, które  podziwiali oglądający wzbogacone 
zostały o dźwięki bardzo egzotycznych obiektów– 
pulsarów. Uczniowie klasyfikowali galaktyki 
występujące w Kosmosie i obserwowali ich grupy 
i gromady. Przenieśli się na krańce 
obserwowanego Wszechświata i zobaczyli jakie 
najdalsze struktury można obecnie badać. 
Obserwując coraz odleglejsze obiekty można było 
cofać się w czasie o wiele lat świetlnych, co 
przybliżyło nam ewolucję naszego Wszechświata. 
Gimnazjaliści mieli również możliwość 
obserwacji nocnego nieba. Dowiedzieli się jak 
skonstruowany jest i jak działa teleskop. Następne 
pokazy w mobilnym planetarium już w przyszłym 
roku szkolnym. 

                          Barbara Czupryńska 
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JARMARK CH ĘCIŃSKI 2012 

            13 maja w niedzielne popołudnie 
uczestniczyliśmy w Wielkim Jarmarku 
Chęcińskim 2012 pod hasłem ,,Siła i piękno 
tradycji” . Gimnazjum Nr 2 w Wolicy reprezento-
wało Grono Pedagogiczne oraz uczennice z klasy 
IIb: Wrońska Dominika, Kamińska Klaudia, 
Foksa Ewelina. Dziewczęta, ubrane w długie 
suknie, prezentowały na oczach wielu widzów 
swoje umiejętności hafciarskie. Na wystawie 
zaprezentowaliśmy  m.in. wykonane szydełkiem 
aniołki, kurki, serwety; uszyte z różnych tkanin 
lalki; przygotowane z bibuły kwiaty. Nie zabrakło 
plakatów i zdjęć przedstawiających piękno 
naszego regionu. Wszystkie prace  młodzież 
wykonała na zajęciach artystycznych oraz  
w ramach Koła Fotograficznego. Goście mogli 
również  poczęstować się ciastem upieczonym 
specjalnie na tę okazję przez nasze uczennice. 

Renata Sowińska 

 

 

Fot. Krzysztof Taborski 

7 
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68. rocznica Pacyfikacji Wolicy 

         25 maja odbyła się w Wolicy uroczystość 
patriotyczno-religijna upamiętniająca tragiczne 
wydarzenia z czasów II wojny światowej. 
Inicjatorem uroczystości było Koło  
nr 54 ZKRP i BWP oraz Urząd Gminy i Miasta 
Chęciny. 

         26 maja bieżącego roku minęła   
68. rocznica pacyfikacji w Wolicy. Tegoroczne 
obchody upamiętniające tamte tragiczne 
wydarzenia rozpoczęły się w murach nowego 
kościoła w Wolicy. Tutaj, uczniowie Gimnazjum 
ZSO w Wolicy przedstawili program słowno-
muzyczny przypominający tragiczne chwile  
z pacyfikacji wsi. Bolesne wspomnienia oddano 
poprzez wiersze przeplatane z piosenkami 
żołnierskimi. Wszystko to wprowadziło zebranych 
w nastrój zadumy i refleksji. Uczniowie 
przygotowali akademię pod czujnym okiem 
nauczycieli historii- Lidii Pierzak  i  Anny 
Wrzoskiewicz oraz Beaty Krajewskiej. Oprawę 
muzyczną do akademii przygotował Przemysław 
Gruszka. Szczegółową historię tragicznych 
wydarzeń, jakie miały miejsce 68 lat temu w 
Wolicy przybliżył zebranym Prezes Koła Związku 
Kombatantów RP i BWP w Chęcinach- Bonifacy 
Lisek.  Następnie odbyła się uroczysta Msza 
święta, koncelebrowana przez księdza 
Proboszcza  Parafii Wolica- Tokarnia- Jacka 
Dąbka, podczas której modlono się za 
pomordowanych w czasie II wojny światowej. 
Kolejnym punktem obchodów rocznicowych był 
przemarsz pocztów sztandarowych oraz 
uczestników z Kościoła pod  nowo postawiony 
Pomnik przy Szkole Podstawowej w Wolicy. 
Tutaj nastąpiło uroczyste odsłonięcie Pomnika, 
zaś aktu poświęcenia dokonał ksiądz kanonik 
Jacek Dąbek. Ostatnim punktem obchodów 
rocznicowych było złożenie kwiatów pod 
Pomnikiem i zapalenie zniczy. Uroczystości 
jubileuszowe w Wolicy zaszczycili swoją 
obecnością przedstawiciele władz powiatowych 
i gminnych na czele z Burmistrzem Gminy  
i Miasta Chęciny, Robertem Jaworskim  
i Przewodniczącym Rady Miejskiej  
w Chęcinach, Cezarym Mielcarzem.  
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele 
Koła Związku Kombatantów, młodzież 
gimnazjalna, uczniowie Szkoły Podstawowej.  
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Nie zabrakło też przedstawicieli szkół  
ościennych, jednostki OSP w Wolicy, radnych, 
sołtysów, rodzin ofiar pomordowanych a także 
licznie przybyłych mieszkańców. Uroczystość ta 
miała na celu upamiętnienie ofiar tamtej tragedii, 
jednocześnie była żywą lekcją historii dla 
młodego pokolenia, którego szczególnym 
imperatywem pozostaje dbałość o naszą 
tożsamość. 

Lidia Pierzak 

 

 
 

 
 
fot. Krzysztof Taborski 

 



68. ROCZNICA PACYFIKACJI WOLICY 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
fot. Krzysztof Taborski 
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Zespół GRUSZECZKI 
wyśpiewał II miejsce 

           Dnia 6 czerwca 2012 r. w Gimnazjum im. 
Stefana Żeromskiego w Piekoszowie odbył się 
IV Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycz-
nej. Wzięło w nim udział 19 uczestników, których 
zmagania oceniało jury biorące pod uwagę m.in. 
poprawność językową, czy walory artystyczne.  

           Nasz szkolny zespół wokalny 
GRUSZECZKI w składzie: Barbara Kubicka, 
Izabela Kubicka, Klaudia Seweryn (wszystkie  
z klasy IIIc) wyśpiewał II miejsce. Dziewczęta 
wykonały utwory w języku rosyjskim: „ то не 
ветер ветку клонит” oraz „ наша музыка”.   
O poprawność językową utworów zadbała Pani 
Jevgenija Kulczycka, która przygotowała 
dziewczęta, a oprawę muzyczną, aranżację 
utworów i akompaniament na żywo przygotował 
założyciel zespołu GRUSZECZKI – Pan 
Przemysław Gruszka.  

Gratulacje!!! 

 

 

 

10 

 

 

Zespół GRUSZECZKI  
podczas prezentacji konkursowej 
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Podsumowanie  
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 

 

            W dniu 14.06.2012r. w Gimnazjum im. 
Janusza Korczaka w Boleścicach odbyło się 
podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu 
Plastycznego ,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje 
się cały świat …” zorganizowanego w ramach 
Roku Janusza Korczaka. 

             Na konkurs wpłynęło 437 prac z 92 szkół 
i placówek oświatowych. Uczennice naszego 
gimnazjum, pod kierunkiem pana Krzysztofa 
Taborskiego, brały udział w konkursie i dwie  
z nich zostały nagrodzone. Kamila Grabalska  
z klasy IIIb zajęła III miejsce, a Nikola 
Dziewięcka z klasy IIIc otrzymała wyróżnienie. 
Nagrody zwycięzcom wręczała Świętokrzyski 
Kurator Oświaty pani Małgorzata Muzoł. 

Krzysztof Taborski 

 
Praca Kamili Grabalskiej – III miejsce 
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Praca Nikoli Dziewięckiej- wyróżnienie 

 

 
Nikola Dziewięcka z Panią Małgorzatą Muzoł 

i Panem Krzysztofem Taborskim, 
podczas uroczystości wręczenia nagród. 
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Zajęcia terenowe z geografii dla klas I 

 
            Uczniowie klas I w dniu 22 czerwca 
2012r. uczestniczyli w zajęciach terenowych na 
terenie regionu chęcińskiego. Uczniowie 
odwiedzili Muzealną Izbę Górnictwa Kruszco-
wego w Miedziance. Poznali historię wydobycia 
miedzi na tym terenie. 
 

 
Paweł Galus już wie jak ciężko pracowali górnicy. 

 
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. 

 

 
Agata Foksa orientuje mapę. 

 

12 
 
 

Uczniowie zwiedzali klasztor oo Franciszkanów 
i Niemczówkę. Poznali historię Niemczówki, 
którą przedstawił P. K. Kasiński z CITiH. 
 

 
Uczniowie słuchają opowieści P.K.Kasińskiego 

 w Sali Łokietkowej. 
 

 
 
 

 
Dla niegrzecznych były dyby. 
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Zajęcia terenowe z geografii dla kl. I – ciąg dalszy 
 
 
Z Niemczówki uczniowie przeszli do klasztoru ss. 
Bernardynek, pod pomnik ofiar II wojny 
światowej a następnie ścieżką Mnicha do kościoła 
p.w. św. Bartłomieja. Ostatnim punktem trasy był 
zamek.  
Pan Dominik Kowalski opowiedział niezwykle 
ciekawie historię obiektu oraz przedstawił plany 
z nim związane. 
 

 
Pan Dominik Kowalski opowiada o historii 

 zamku królewskiego w Chęcinach. 

 
Pan Dominik pokazał młodzieży 

 kuchnię zamkową. 
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Wszyscy chcieli wejść na platformę widokową. 

 
           Nauczyciel geografii dziękuje Panu 
Burmistrzowi GiM Chęciny za umożliwienie 
nieodpłatnego zwiedzania obiektów. 
          Dziękuje także Panu D.Kowalskiemu 
i Panu K.Kasińskiemu za ciekawe przedstawianie 
historii miasta.  
          Składa także podziękowania dla Pani 
Izabeli Woś i Renaty Sowińskiej za pomoc  
w czasie zajęć. 
 
Opracowanie nauczyciel geografii:  
                                                Grażyna Barwinek 
 

 
 



ŻYCIA SZKOŁY 
 
 
Zajęcia terenowe z geografii dla klas II 

 
 

             W dniu 20 czerwca 2012 r. uczniowie 
klas II uczestniczyli w zajęciach terenowych  
w Państwowym Instytucie Geologicznym  
w Kielcach oraz w Obserwatorium i planetarium 
Instytutu Fizyki UJK w Kielcach.  

Lekcja geologii odbywała się w dwóch 
grupach. Zajęcia prowadził dr Zbigniew 
Szczepanik z PIG. Uczniowie poznali historię 
powstawania Ziemi, a tu głównie Gór 
Świętokrzyskich. Zgłębili tajniki ostatniego 
odkrycia tetrapoda na terenie województwa 
świętokrzyskiego. Poznali także wszystkie skały 
budujące region świętokrzyski. 
 

 
Dr Z. Szczepanik objaśnia skomplikowaną 

budowę geologiczną Ziemi. Zasłuchane uczennice 
klasy IIa i IId oraz P. Lidia Pierzak. 
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Dr Z. Szczepanik prezentuje tetrapoda. 

 

 
Były trudne pytania. Piotr Żurek wie o co pytać 

 
          Druga część zajęć odbyła się  
w Obserwatorium i planetarium Instytutu Fizyki 
UJK w Kielcach. Uczniowie uczestniczyli  
w seansie prezentującym niebo w Kielcach  
w rożnych porach roku oraz obejrzeli sferę 
niebieska  w różnych strefach kuli ziemskiej. 
Poznali tajniki badania gwiazd. Obejrzeli wystawę 
meteorytów. 

 

 
Mgr inż. Marcin Drabik prezentuje zgromadzone 

okazy meteorytów i objaśnia sposoby ich 
powstania i rozpoznawania. 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
 
Zajęcia terenowe z geografii dla kl. II- ciąg dalszy 
 

 
Uczniowie byli także na platformie widokowej 

Instytutu Fizyki UJK. 
 

 
W obserwatorium oglądali przyrządy służące do 

obserwacji sklepienia niebieskiego. 
 
Nauczyciel geografii dziękuje P. Barbarze 
Czupryńskkiej, Jolancie Paź, Lidii Pierzak za 
pomoc w czasie zajęć terenowych. 
 

Opracowanie nauczyciel geografii: 
 Grażyna Barwinek 
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WOLICA 
 WYGRYWA  

Z MASŁOWEM 

              

                W dniu 14.06.2012 r. na nowo otwartej 
hali sportowej w Masłowie odbył się I Turniej  
o Puchar Dyrektora Szkoły w Masłowie. Były 
to pierwsze rozgrywki w tym obiekcie z udziałem 
młodych szczypiornistów. Do zawodów zgłosiły 
się trzy drużyny gimnazjalne: Łączna, Masłów 
oraz Wolica. Turniej rozegrano systemem „każdy 
z każdym”. 

Piłkarze ręczni z Wolicy wygrali wszystkie 
swoje mecze, kończąc turniej na pierwszym 
miejscu.  
 
Wyniki meczów: 

Wolica – Łączna    13:7 

Masłów – Wolica   8:12 

Łączna -  Wolica    6:11 

Drużyna Wolica grała w następującym składzie: 
Gabryś Patryk(11 bramek), Żurek Piotr(1), Papka 
Grzegorz(4), Barwinek Wojciech(1), Dziedzic 
Ernest(2), Stawiarz Wiktor(1), Domagała 
Daniel(1), Moskwa Kacper(0), Kaczor Wiktor(1), 
Kubicki Jakub(2), Kościołek Jakub(1), Pierzak 
Sebastian(0).  
Trenerem drużyny jest Tomasz Dziurzyński.  

Opracowanie: Tomasz Dziurzyński 

 
  



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

I Konkurs historyczny  
„Znani i nieznani bohaterowie regionu 

chęcińskiego” 
 
 
         W dniu 12 czerwca 2012r. w Centrum 
Informacji Turystycznej i Historycznejw Chęci-
nach (Niemczówka) odbył się I Konkurs 
historyczny „Znani i nieznani bohaterowie 
regionu chęcińskiego” organizowany pod 
patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny  
p. Roberta Jaworskiego. 
 

 
Konkurs otworzył Burmistrz GiM Chęciny  

p. Robert Jaworski. 
            W kategorii gimnazjum wzięło udział 14 
uczniów gimnazjum z Wolicy i Chęcin. 
Przedstawili sylwetki: Kacpra Fodygi, Kazimierza 
Górnickiego, Mariana Budziosza, Andrzeja 
Pędzika, Stanisława Kudelskiego, Wacława 
Radosza, Edwarda Lulko, Janusza Wróblewskie-
go, Bonifacego Liska.  

Gimnazjum w Wolicy reprezentowali: 
Ewa Budziosz (kl.IIa), Wiktor Lisek (kl.IIb), 
Bartłomiej Pierzak (kl.IIb), Piotr Żurek (kl.IIa), 
Klaudia Seweryn (kl.IIIc), Barbara Kubicka 
(kl.IIIc), Domink Szewczyk (kl.IIIc), Izabela 
Kubicka (kl.IIIc), Katarzyna Jaszczyk (kl.IIIc), 
Katarzyna Sobczyk (kl.IIIc), Patryk Rączka 
(kl.IIIa). 
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          W kategorii gimnazjum I miejsca zajęła 
Ewa Budziosz, III miejsce Dominik Szewczyk 
oraz Katarzyna Jaszczyk i Katarzyna Sobczyk. 
 

 
Prezentacje konkursowe oceniało jury w składzie: 
Renata Janusz, Tomasz Żelichowski, dr Cezary 
Jastrzębski i Dominik Kowalski. 
 

 
Pan dr Cezary Jastrzębski wygłosił referat 

poświecony osobliwościom  regionu 
świętokrzyskiego.      

 
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody 

ufundowane przez Urząd GiM Chęciny oraz 
Urząd Marszałkowski w Kielcach. 

 
Opracowanie: Grażyna Barwinek 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
 

Piłkarze ręczni WLKS „ Świt” Wolica III 
zespołem w Letnich Igrzyskach Ludowych 

Zespołów Sportowych w Łopusznie 
 

           W dniu 3 czerwca 2012 r. na terenie 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Łopusznie odbyły się  Wojewódzkie Letnie 
Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych. 
Organizatorem imprezy było Świętokrzyskie 
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kielcach 
oraz gmina Łopuszno. Łącznie  w zawodach 
wystartowało 300 zawodniczek i zawodników  
z całego województwa, rywalizując  
w konkurencjach lekkoatletycznych oraz grach 
zespołowych.  
          W igrzyskach jak co roku wystąpiła 
reprezantacja gminy Chęciny tj. WLKS „Świt” 
Wolica rywalizując w piłce ręcznej mężczyzn. Do 
turnieju piłki ręcznej zgłosiły się drużyny: Kierz 
Niedźwiedzi, Łupuszno, Sichów, Złota Pińczów, 
Makoszyn, Bilcza, WLKS „Świt” Wolica. 
Zespoły podzielono na dwie grupy, gdzie grano 
systemem „każdy z każdym”, a następnie według 
klucza: zwycięzcy z grup o I miejsce, drugie 
zespoły o III miejsce, trzecie o miejsce V.  
W meczu o trzecie miejsce spotkały się zespoły  
z Wolicy i Makoszyna. Spotkanie było o tyle 
zacięte, że w regulaminowym czasie gry widniał 
remis 6-6. Dogrywka  nie wyłoniła zwycięzcy  
i o wyniku meczu zadecydowała seria rzutów 
karnych, w której  lepsi okazali się szczypiorniści 
z Wolicy zwyciężając 3-1,a w całym spotkaniu   
9-7. 

            Wynik turnieju: 

Grupa A: 

Kierz Niedz. -WLKS „ Świt” Wolica 5-3  

Łopuszno – Sichów                              4-4 

WLKS „ Świt” Wolica – Sichów      17-6  

Kierz Niedźwiedzi – Łopuszno           6-3 

Sichów – Kierz Niedźwiedzi               3-4 

WLKS „ Świt” Wolica - Łopuszno    8-5 
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Grupa B: 

Złota Pińczów – Makoszyn   8-2 

Makoszyn – Bilcza                            4-3 

Bilcza – Złota Pińczów                      3-9 

Tabela końcowa turnieju:  

I miejsce – Kierz Niedźwiedzi 

II miejsce – Złota Pińczów 

III miejsce – WLKS „ Świt” Wolica  

IV miejsce – Makoszyn 

V miejsce – Łopuszno 

VI miejsce – Bilcza 

VI miejsce - Sichów 

WLKS „ Świt” Wolica reprezentowali: 

Maciej Rączka, Maciej Chodur, Dawid Pyczek, 
Ernest Dziedzic, Damian Piłat, Jakub Seweryn, 
Jakub Kościołek, Daniel Walaszczyk,  
trener Dariusz Gorzelak.  

             Triumfatorzy poszczególnych dyscyplin 
sportowych będą reprezentować województwo 
Świętokrzyskie podczas Finału Ogólnopolskich 
Igrzysk Ludowych Zespołów Sportowych  
w Opolu w ostatni weekend sierpnia. 

                                                                                
                                                  Dariusz Gorzelak 
 

 
 



1. Składanie dokumentów i podań przez 
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych 
dla młodzieży. 

14 maja – 26 czerwca 
2012 r. 

2. Doręczanie przez kandydatów do 
wybranej szkoły kopii świadectwa 
ukończenia szkoły, kopii zaświadczeń 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
poświadczonych przez dyrektora 
gimnazjum, które ukończył kandydat. 

do 3 lipca 2012 r.  
do godz. 15.00  

3. Postępowania kwalifikacyjne komisji 
rekrutacyjno - kwalifikacyjnych według 
przyjętych w szkołach procedur. 

do 5 lipca 2012 r.  

4. Ogłoszenie wstępnych list kandydatów 
zakwalifikowanych do szkół 
ponadgimnazjalnych. 

5 lipca 2012 r.  
do godz. 12.00  

5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej 
szkole poprzez dostarczenie oryginału 
świadectwa ukończenia gimnazjum 
i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego. 

od 5 lipca 2012 r.  
od godz. 13.00 

do 9 lipca 2012 r.  
do godz. 15.00  

Niedor ęczenie przez kandydata oryginału świadectwa i za świadczenia 
do wybranej szkoły traktowane jest jako jego rezygn acja ze starania si ę  
o przyj ęcie do tej szkoły.  

6. Ogłoszenie ostatecznych list uczniów 
przyjętych do poszczególnych szkół 
i podanie informacji o wolnych miejscach. 

10 lipca 2012 r.  
do godz.12.00  

7. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. 
Składanie przez kandydatów niezakwali-
fikowanych do żadnej ze szkół oryginału 
dokumentów (świadectwa i zaświadczenia 
o wyniku egzaminu gimnazjalnego) do 
szkół dysponujących wolnymi miejscami. 

do 12 lipca 2012 r.  
do godz. 12.00  

8. Ogłoszenie list uczniów przyjętych  
w wyniku rekrutacji uzupełniającej. 

13 lipca 2012 r.  
godz. 10.00  

9. Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji do 
szkół, które dysponują wolnymi miejscami. 
do 31 sierpnia 2012 r.  

do 31 sierpnia 2012 r. 

 

VADEMECUM TRZECIOKLASISTY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: www.kuratoriumkielce.pl 
               
 
Na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach 
znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące 
zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, jak 
również informator o szkołach ponadgimnazjal-
nych na rok 2012/2013. 
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    „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 

Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dl a młodzie ży na 
podbudowie programowej gimnazjum: licea ogólnokszta łcące, technika 

 i zasadnicze szkoły zawodowe.  
 


