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                     DZIEŃ MATKI 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

 

223. rocznica 

uchwalenia 

 Konstytucji 3 Maja 

    

       Z okazji Święta Narodowego 4 maja 

w naszym gimnazjum odbył się uroczysty apel 

przygotowany pod kierunkiem p. Renaty 

Sowińskiej i p. Izabeli Woś.  W części 

artystycznej wzięli  udział uczniowie  klas 

trzecich, którzy przybliżyli zgromadzonym 

historię uchwalenia konstytucji.  

          Sejm Czteroletni po burzliwej debacie 

3 maja 1791 r. przyjął przez aklamację ustawę 

rządową, która przeszła do historii jako 

Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie 

i pierwszą w Europie ustawą regulującą 

organizację władz państwowych, prawa 

i obowiązki obywateli. 

          Żyjemy dziś w wolnej Polsce. Z nadzieją 

patrzymy w przyszłość, nie możemy jednak 

zapomnieć o doświadczeniach minionych lat. 

W czasie dzisiejszej uroczystości zatrzymaliśmy 

się na chwilę i spojrzeliśmy w przeszłość.  

Należy dodać, że delegacja naszego gimnazjum 

wzięła udział w gminnych obchodach tej 

uroczystości w Chęcinach. 

Renata Sowińska, Izabela Woś 

 

 

Uroczystości 

gminne 

            

 

            Dnia 3 maja 2014 roku uczniowie Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Wolicy pod opieką 

nauczycieli p. Lidii Pierzak, p. Agnieszki Gajos, 

p.Alicji Jaszczykiewicz i p.Ewy Fryt uczestniczyli 

w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja  

w Chęcinach. 

Ewa Fryt 
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                                               Fot. Magdalena Nowak 

 

 

 

                                                     Fot. Ewa Fryt 
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70. Rocznica Pacyfikacji wsi Wolica 

26.05.2014r. 

 

 

 

 

 

Fot: Ewa Fryt 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

MAMY ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 

 

            Pod takim hasłem w dniu 29.04.2014r.  

w szkole podstawowej i gimnazjum  odbyły się 

uroczyste apele z racji kanonizacji papieża Jana 

Pawła II. W programie słowno - muzycznym 

uczniowie przypomnieli postać największego 

z rodu Słowian i dziękowali  za Jego  drogę  do 

świętości. Przy  "Jodle Papieskiej" zostały złożone 

kwiaty oraz  zapalone znicze. 

Oprawę muzyczną przygotował  p. Przemysław 

Gruszka. 

Katechetka Mariola Kaczor 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

 

LAUREACI  

KONKURSU  BIBLIJNEGO  

 

             Do grona laureatów konkursów 

przedmiotowych dołączyły 2 uczennice: 

Małgorzata Stępnik kl. V- SP  oraz Weronika 

Kostecka kl. III b - Gimnazjum. W poniedziałek 

12 maja 2014r. w Muzeum Diecezjalnym 

w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie  

nagród oraz zaświadczeń potwierdzających tytuł  

LAUREATA XIX Diecezjalnego Konkursu 

Biblijnego  Diecezji Kieleckiej. W uroczystości 

uczestniczyli: ks. biskup Kazimierz Ryczan,  

Kurator Oświaty p. Małgorzata Muzoł i dyrektor  

referatu katechetycznego  ks. Karol Zegan. Nad 

całością czuwał odpowiedzialny za organizację 

konkursu ks. Jan Zwierzchowski.  

            Uczennice wykazały się bardzo dużą 

znajomością Starego i Nowego Testamentu. 

Zdobycie sukcesu było o tyle trudne, że 

w pierwszym etapie brało udział ponad 2000 

uczniów. Sukces został osiągnięty dzięki 

ogromnemu zaangażowaniu i pracy uczennic. 

Konkurs pozwolił na rozwijanie swoich 

zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy religijnej. 

Do konkursu uczennice przygotowała katechetka 

Mariola Kaczor. 

Katechetka Mariola Kaczor 
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Weronika Kostecka i Małgorzata Stępnik – 

laureatki XIX Diecezjalnego Konkursu Biblijnego  

Diecezji Kieleckiej 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Konkurs międzynarodowy  

„Od Wołgi do Wisły: dialog kultur” 

             W dniu 19 maja 2014 roku zostały 

ogłoszone wyniki międzynarodowego konkur-

su „Od  Wołgi do Wisły”, w którym wzięły 

udział 2 uczennice klasy V Szkoły Podstawowej: 

Małgorzata Stępnik i  Agata Bawoł  pod opieką 

p. Ewy Fryt,  a także 2 uczennice Gimnazjum: 

Agnieszka Piwowar - z klasy Ia oraz Aleksandra 

Kulczycka - z klasy II a pod opieką p. Jevgenii 

Kulczyckiej. 

             Warunkiem uczestnictwa w konkursie 

było wykonanie dowolną techniką w formacie A3 

pracy plastycznej, przygotowanie  prezentacji 

multimedialnej, a także napisanie eseju o tematyce 

„Rosja - historia i kultura: spojrzenie Polaków”. 

Konkurs był rozstrzygany w dwóch kategoriach 

wiekowych. Uczennice włożyły wiele pracy 

w przygotowanie swych prac konkursowych.  

W twórczej konkurencji wzięli udział uczniowie 

i studenci z Polski, Rosji  i Ukrainy.  Na konkurs 

wpłynęło 30 prac konkursowych. 

Wysiłek naszych podopiecznych został 

nagrodzony: 

 W Konkursie rysunków: 

I miejsce, w  kategorii wiekowej od 12 do 14 

lat, zajęła Agnieszka Piwowar: „Jesteśmy siebie 

ciekawi”. 

 W Konkursie  multimedialnym:  

II miejsce, w kategorii wiekowej od 12 do 14 

lat, zajęła Małgorzata Stępnik:  „Rosyjski 

naukowiec Dmitrij Mendelejew”. 

III miejsce, w kategorii wiekowej od 15 do 25 

lat, zajęła Aleksandra Kulczycka:  „Moja 

rówieśnica Julija Lipnitskaya”. 

        Serdecznie gratulujemy odniesionego 

sukcesu. Z niecierpliwością czekamy na 

dyplomy i nagrody! 

Opracowanie: Jevgenija Kulczycka  i  Ewa Fryt 
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Agata Bawoł, kl. V 

 

 

Agnieszka Piwowar, klasa I a 

 

 

 

 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

XLIV Ogólnopolski 

Konkurs Recytatorski  

„Poezja i Proza na Wschód od Bugu” 

 

             W dniu 15 maja 2014 roku  odbyły się 

Wojewódzkie Eliminacje  XLIV Ogólno-

polskiego Konkursu Recytatorskiego „Poezja 

i Proza na Wschód od Bugu” dla uczniów 

gimnazjum. Nasze gimnazjum reprezentowały 

3 uczennice: Marcelina Wojda z klasy  IIc, 

Agnieszka Piwowar i Kinga Wojtyś z klasy Ia. 

    Do konkursu przystąpiło  9 szkół 

gimnazjalnych z  naszego województwa. Swoje 

umiejętności językowe oraz aktorskie 

zaprezentowało 34 uczniów. 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.              

Dziewczęta  godnie reprezentowały szkołę 

i poziom umiejętności recytacji w języku 

rosyjskim. 

              W podsumowaniu Marcelina Wojda 

otrzymała ustną pochwałę. Niestety w tym roku 

nie wywalczyłyśmy oczekiwanego miejsca. 

Jevgenija Kulczycka 

 

Uczestniczki konkursu 

 „Poezja i Proza na Wschód od Bugu”. 
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II Konkurs  

„GEO – Geniusz” 

                 

              2 maja 2014 r. uczniowie Gimnazjum 

wzięli udział w eliminacjach szkolnych  

II Konkursu Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz”. 

Rozwiązywali test składający się z 20 pytań 

zamkniętych i 5 zadań otwartych. W eliminacjach 

wzięli udział: Albert Łapot, Dawid Szymkiewicz, 

Aleksandra Wargocka, Aleksandra Żurek, 

Zuzanna Kurdek, Agata Jaworska, Inga Gawior, 

Mikołaj Cielibała.  

Testy sprawdzane są przez organizatora Centrum 

Geoedukacji w Kielcach. 

 

 

           Do finału Konkursu Wiedzy o Ziemi 

„GEO-Geniusz” II edycja, który odbędzie się 23 

czerwca 2014,  z naszej szkoły zakwalifikowały 

się następujące osoby: Dawid Szymkiewicz, 

Aleksandra Żurek, Aleksandra Wargocka, 

Agata Jaworska, Albert Łapot, Inga Gawior. 

Grażyna Barwinek 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Sukces 

gimnazjalistów 

na Powiatowym 

Festiwalu Piosenki 

Obcojęzycznej 

w Piekoszowie 

 

Dnia 22 maja 2014 roku uczniowie 

Gimnazjum w Wolicy: Olga Domagała, Dawid 

Nawrot i Radosław Zegadło  wraz z opiekunem 

Magdaleną Nowak  uczestniczyli w Powiato-

wym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej  
w Piekoszowie i zajęli  I miejsce w kategorii 

Zespół.   

Na Festiwal przybyło bardzo wielu 

uczestników z całego powiatu kieleckiego 

i miasta Kielce. Uczestnicy konkurowali  

w kategorii Solista i Zespół. W kategorii Solista 

wystąpiło około 40 uczestników, natomiast 

w kategorii Zespół zaprezentowało się 8 grup,  

w  tym  Zespół  z Gimnazjum Wolicy. Atutem  

Wolickiego zespołu  o nazwie "The WInners" 

był  śpiew  wszystkich uczestników oraz gra na 

instrumentach - Radek Zegadło zagrał na 

keyboardzie, a Dawid Nawrot na gitarze. 

Uczniowie przygotowali  piosenkę w języku 

angielskim, pod tytułem "Hallelujah". Pod 

względem językowym uczniów do konkursu 

przygotowała nauczycielka języka angielskiego 

Magdalena Nowak, a pod kątem muzycznym 

uczniów przygotował nauczyciel muzyki 

Przemysław Gruszka.   

Poziom Festiwalu był bardzo wysoki, tym 

bardziej należy docenić talent i przygotowanie 

uczniów. Gratulujemy serdecznie i życzymy 

dalszych sukcesów! 

Magdalena Nowak 
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Zespół "The WInners" z naszego gimnazjum 

zdobył I miejsce na Powiatowym Festiwalu 

Piosenki Obcojęzycznej w Piekoszowie. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Świętokrzyski System 

Wspierania Talentów – 

„Fascynujący Świat 

Nauki” 

 

       W naszym województwie rozpoczęła się 

realizacja  projektu badawczego Fascynujący 

Świat Nauki (w ramach Priorytetu IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych 

i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałania 9.1.2. Wyrównanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 

w jakości usług edukacyjnych Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Realizacja 

projektu ma na celu wsparcie uczniów zdolnych 

z terenu województwa świętokrzyskiego 

w zakresie praktycznego rozwijania kompetencji 

kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

kompetencji naukowych, uczenia się  

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

informatycznych oraz inicjatywności, jako 

istotnych kompetencji związanych z przygotowa-

niem młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. 

         Projekt jest skierowany do 384 uczniów ze 

szkół podstawowych i gimnazjów terenu 

województwa świętokrzyskiego. W grupie tej 

znajdują się laureaci i finaliści ogólnopolskich 

oraz wojewódzkich konkursów  przedmiotowych. 

Ponadto wsparcie w ramach projektu adresowane 

jest do nauczycieli, pracujących z uczniami 

zdolnymi 

           Projekt jest realizowany przez 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Kielcach w partnerstwie 

z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego od 

01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.  

      Z naszego Gimnazjum w Projekcie 

uczestniczą tegoroczni Laureaci konkursów 

przedmiotowych z informatyki i biologii 

Radosław Zegadło i Dawid Szymkiewicz (każdy 

w swojej grupie szkoleniowej) oraz grupa 

uczniów uzdolnionych z klas pierwszych 

i drugich: Inga Gawior, Marcelina Wojda, 

Mikołaj Cielibała i Bartosz Jaszczykiewicz. 
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            Miło nam także poinformować, że autorką 

Projektu "Świętokrzyskie - moja mała ojczyzna" 

i prowadzącą grupy Laureatów i Finalistów 

konkursu przedmiotowego z języka rosyjskiego 

oraz  grupy nauczycieli - rusycystów została 

nauczycielka języka rosyjskiego naszego 

Gimnazjum mgr Jevgenija Kulczycka. 

            Życzymy młodym talentom przyjemnej 

nauki, a pani Jevgenii zadowolenia z pracy 

z najlepszymi uczniami naszego województwa! 

 

                     Wicedyrektor Gimnazjum w Wolicy  

                               mgr Mirosława Szymańska     

  

 

 

Kolejny sukces 

 w Konkursie  

„GEO – Geniusz” 
 

 

Jednym z zadań finalistów konkursu Geo-

Geniusz było wykonanie zdjęcia nawiązującego 

do geologicznych i przyrodniczych osobliwości 

miejsc chronionych województwa świętokrzyskie-

go. Prace fotograficzne zostały ocenione przez 

Komisję Konkursową w Centrum Geoedukacji  

wg następujących kryteriów: poprawność 

merytoryczna, walory artystyczne, walory 

estetyczne, oryginalność, pomysłowość, 

dokładność techniczna. 

W każdym z podanych kryteriów Komisja 

Konkursowa przyznawała punkty od 0-3.  

W sumie można było zdobyć 18 punktów. 

 

Z przyjemnością informuję, że prace 

uczniów  naszej szkoły: Aleksandry 

Wargockiej, Alberta Łapota, Ingi Gawior,  

otrzymały maksymalną liczbę punktów  

i uhonorowane zostaną wystawą „OKIEM 

GEO-Geniusza” w Centrum Geoedukacji. 
 

Przed finalistami jeszcze jeden etap. 

 

Grażyna Barwinek 

 

 

 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

„Zabawy z nauką i techniką” 

          28 maja 2014 roku w gimnazjum 

97 uczniów brało udział w kolejnych pokazach 

z fizyki w ramach " Zabawy z nauką i techniką ".      

Tym razem dotyczyły one dosyć trudnego dla 

uczniów działu - ELEKTROSTATYKI. 

Przedstawione doświadczenia ze skomplikowaną 

aparaturą w znacznym stopniu zainteresowały 

uczestników i przybliżyły im w prosty, przystępny 

sposób  tematy związane ze sposobami 

elektryzowania oraz wyjaśniły zjawiska związane 

z wyładowaniami atmosferycznymi. Uczniowie 

uzyskali między innymi informacje dotyczące 

sposobu zachowania się podczas burzy. Młodzież 

jak zwykle miała możliwość brać czynny udział 

w wykonywanych doświadczeniach, co 

niewątpliwie przyczyniło się do lepszego ich 

zrozumienia.  

         Organizatorem pokazów była p. Barbara 

Czupryńska. 

Barbara Czupryńska 
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Źródło grafiki: http://ekoolimpiada.pl/ 

 

 

Dawid Szymkiewicz 

Laureatem VII Olimpiady Wiedzy 

Ekologicznej. 

 
             31.05.2014 r. uczniowie Gimnazjum 

Publicznego nr 2 w Wolicy: Patrycja Bierońska, 

Dawid Szymkiewicz, Aneta Myślińska, 

Dominika Kulczycka pod opieką p. Agnieszki 

Gajos reprezentowali naszą szkołę w  VII 

Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, która 

organizowana była przez Ligę Ochrony Przyrody 

w Kielcach. 

            Po części pisemnej, w której brało udział 

53 uczniów z województwa świętokrzyskiego  do 

egzaminu ustnego przeszło 8 uczestników, w tym 

Dawid Szymkiewicz. 

 

Dawid w finale uzyskał VI miejsce 

i tytuł Laureata oraz cenne nagrody. 

  

                                                        Gratulujemy! 

 

Agnieszka Gajos 

 

 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Uroczystości religijno-patriotyczne 

z okazji 70. rocznicy Pacyfikacji Chęcin 

          Dnia  2 czerwca 2014 roku harcerze ze 

Szkoły Podstawowej  oraz  członkowie  pocztu  

flagowego gimnazjum  ZSO w Wolicy  wraz 

z panią Dyrektor  Niną Budziosz, 

panią Wicedyrektor Mirosławą Szymańską oraz 

nauczycielami: p.Agnieszką Gajos i p.Magdaleną 

Nowak uczestniczyli w uroczystościach religijno-

patriotycznych z okazji 70. rocznicy Pacyfikacji 

Chęcin.  

Magdalena Nowak, Agnieszka Gajos 
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        Mistrz 

Rachunków 2014 
 

             

 

 

 

Dnia 9 czerwca 2014r. w czasie apelu 

w gimnazjum ogłoszone zostały wyniki 

Szkolnego konkursu - Mistrz Rachunków 2014. 
Celem tego  konkursu było  promowanie oraz 

popularyzacja matematyki wśród uczniów, 

dostarczenie im satysfakcji, szansy i radości 

z sukcesu. W konkursie brało udział  13 uczniów 

z klas I, II i III . 

      Organizatorami konkursu były: p.Barbara 

Czupryńska, p.Jolanta Paź, p.Izabela Woś. 

Konkurs dotyczył   przede wszystkim działań  na 

liczbach wymiernych, pierwiastkach oraz 

potęgach. Uczniowie  rozwiązywali test 

składający się z zadań otwartych i zamkniętych. 

Czas pracy  wynosił 40 minut. 

 

I miejsce w konkursie i tytuł Mistrza 

Rachunków 2014 otrzymała  uczennica kl IIb 

Inga Gawior. 

   

II miejsce zajął uczeń klasy Ib Bartosz 

Jaszczykiewicz. 

 

III miejsce z tą samą liczbą punktów zajęli: 

Mikołaj Cielibała kl. Ia i Patrycja Bierońska 

z kl III b. 

 

          Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy 

i nagrody niespodzianki oraz zasłużone brawa od 

wszystkich uczniów gimnazjum. 

                                              Barbara Czupryńska 

 



SPORT SZKOLNY 

Dziewczęta z naszego gimnazjum 

MISTRZYNIAMI POWIATU 

KIELECKIEGO w piłce nożnej ! 

12.05.2014 roku na „Orliku” 

w Strawczynie  odbyły się mistrzostwa Powiatu 

Kieleckiego Dziewcząt w Piłce Nożnej. 
Dziewczęta z Wolicy rywalizowały z drużynami  

z Promnika, Łopuszna i Brynicy. Zwyciężając 

w pięknym stylu całą rywalizację zdobyły 

Mistrzostwo Powiatu Kieleckiego i odebrały 

puchar ufundowany przez Starostę Kieleckiego 

Zdzisława Wrzałkę. Nasze gimnazjum będzie 

reprezentowało nasz powiat w półfinałach 

wojewódzkich, które odbędą się 20.05.2014 r. 

w Radoszycach.   

         Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Wolicy 

reprezentowały: Samanta Sosnowska, Wiktoria 

Lech, Wiktoria Sosnowska, Wiktoria 

Kamińska, Olga Domagała, Martyna 

Kościołek, Paulina Pękalska, Agata Foksa 

i Aleksandra Koźbiał. 

Gratulacje dla całej drużyny składa opiekun 

drużyny Rafał Gajos. 

 

Rafał Gajos 
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Nasze dziewczęta zdobyły IV miejsce 

w finale wojewódzkim piłkarskich 

rozgrywek Coca Cola Cup. 

 

 
 

Dnia 01.06.2014 roku na stadionie Miejsko 

Szkolnego Ośrodka Sportowego w Kielcach przy 

ul. Prostej 57, odbyły się  finały województwa 

świętokrzyskiego XVI edycji turnieju 

piłkarskiego Coca Cola Cup. 

Do turnieju w całym kraju zgłosiło się  

w sumie 4.000 zespołów, a województwo 

świętokrzyskie reprezentowane było przez 112 

drużyn chłopców i 63 drużyny dziewcząt. Po 

blisko dwóch miesiącach rywalizacji do finału 

awansowało   8 drużyn żeńskich i 16 męskich, 

które rywalizowały  o miano najlepszych 

w województwie. Stawką turnieju był awans do 

wielkiego finału krajowego, który odbędzie się 

12-15 czerwca 2014r. na plaży w Gdyni. 

Nasze dziewczęta powtórzyły swój 

ubiegłoroczny sukces i  dochodząc do półfinału 

zawodów zdobyły ostatecznie  IV miejsce.  

W nagrodę   otrzymały okazały puchar,  a każda 

zawodniczka kompletny strój sportowy na 

własność.  

Gimnazjum Publiczne nr 2 w Wolicy 

reprezentowały: Samanta Sosnowska, Wiktoria 

Lech, Wiktoria Sosnowska, Sara Stokowiec,  

Wiktoria Kamińska, Olga Domagała, Martyna 

Kościołek, Paulina Pękalska,   Agata Foksa  

i Aleksandra Koźbiał. 

 

Gratulacje dla całej drużyny składa opiekun 

drużyny Rafał Gajos. 

Opracowanie: Rafał Gajos 
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