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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

„Bilet do raju” 
 

W dniu 28 kwietnia 2016 roku uczniowie 

Gimnazjum Publicznego nr 2 w Wolicy obejrzeli 

spektakl profilaktyczny pod tytułem „Bilet do 

raju” w wykonaniu Teatru Kurtyna z Krakowa. 

Zadaniem aktorów było pokazanie przyczyn 

i skutków braku komunikacji w stosunkach 

dziecko – rodzina oraz konsekwencji 

wynikających z zażywania substancji 

psychoaktywnych. Po spektaklu odbyła się krótka 

pogadanka na temat szkodliwości dopalaczy. 

 

Pedagog szkolny - Karolina Kędzior 
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Uroczystości 3 Maja 

 

Dnia  03 maja 2016 roku  poczet 

flagowy Gimnazjum nr 2 w Wolicy pod opieką  

p. Magdaleny Nowak wziął udział w uroczystej 

mszy świętej w kościele parafialnym w  Chęci-

nach.  

 Uczniowie biorący udział w obchodach to 

Sara Pękalska IIa, Justyna Kubicka IIa, Wiktoria 

Ciechańska IIb, Wiktoria Jamróz IIIb oraz Piotr 

Wojsa IIIa i Mikołaj Zimoch IIIa. 

 

Magdalena Nowak – opiekun SU 

 

 
 

 
 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

 

Konstytucja  

3 Maja 

 

 

 

 
3 maja - cóż to za data? Tymi słowami 

zaczęła się uroczysta akademia z okazji rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja. ,,Naród, który 

nie zna przeszłości swojego kraju, nie może 

budować jego  przyszłości... Nauczmy się na 

pamięć tego kraju...” - mówili uczniowie.  

 Całą uroczystość przygotowali pierwszo-

klasiści  pod opieką p. Renaty Sowińskiej 

i p. Rafała Gajosa. Krótki zarys historyczny 

recytatorzy urozmaicili piękną recytacją wierszy  

o tematyce patriotycznej, wygłaszanych na tle 

podkładu muzycznego, co wywołało niezwykłą 

atmosferę. Uczniowie wykazali się także 

zdolnościami muzycznymi. Chór szkolny 

zaśpiewał piosenki przygotowane pod okiem pani 

Antoniny Gorzelak. Na koniec uroczystości 

występujący zostali  nagrodzeni gromkimi 

oklaskami. 

Renata Sowińska 

fot. Krzysztof Taborski, Mikołaj Cielibała 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

 

VIII Powiatowy Festiwal Piosenki 

Obcojęzycznej w Piekoszowie 

Dnia 11 maja 2016 roku odbył  się  

VIII Festiwal  Piosenki Obcojęzycznej  

w Piekoszowie. Uczeń  naszego gimnazjum – 

Jacek Prokop  otrzymał  wyróżnienie  

w kategorii solista – gratulujemy! 

 W Festiwalu  wzięli udział  uczniowie 

z powiatu kieleckiego - łącznie ponad 20 

uczestników z 14 gimnazjów. Konkurs 

odbywał się w kategorii solista i zespół. 

Gimnazjum z Wolicy reprezentowało  troje 

uczniów: Weronika Pędzik, Wiktoria Jamróz 

oraz Jacek Prokop pod opieką nauczyciela 

języka angielskiego p. Magdaleny Nowak. 
Dwoje uczniów prezentowało utwory   

w języku angielskim, a jedna uczennica-  

w języku rosyjskim. 

Jeszcze raz gratulujemy sukcesu! 

Magdalena Nowak 
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III miejsce  

w Ogólnopolskim Konkursie 

Ekologicznym „Bocian” 
 

Wielki sukces - III miejsce  

w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym  

„Bocian” dla uczennic Gimnazjum nr 2  

w Wolicy.  

Uczennice Gimnazjum nr 2 w Wolicy: 

Magdalena Laskowska z klasy Ia i Natalia 

Zapała z klasy Ib zdobyły III miejsce  

w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym  

„Bocian”, którego organizatorem była  Wiedza  

i Edukacja w Warszawie. W konkursie brało 

udział 1680 uczestników z 130 szkół.  

Zespół Szkół Ogólnokształcących  

w Wolicy uplasował się na VI miejscu   

w  zestawieniu ogólnopolskim i na I miejscu  

w województwie świętokrzyskim.  

Laureatkom konkursu składamy serdeczne 

gratulacje i życzymy dalszych sukcesów. 

Agnieszka Gajos 

fot. Krzysztof Taborski 

 

 

 
Magdalena Laskowska i Natalia Zapała: 

III miejsce w konkursie „Bocian” 

 

 

 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Konkurs "LISTY DLA ZIEMI" 
 

Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, 

współpracując z Fundacją Ekologiczną ARKA, 

zorganizował w szkołach podstawowych  

i gimnazjalnych naszej gminy akcję ekologiczną 

pt. „LISTY DLA ZIEMI”. Głównym elementem 

akcji było napisanie przez uczniów listów do 

Ziemi oraz stworzenie prac plastycznych  

o tematyce związanej z promocją gospodarki 

niskoemisyjnej oraz postaw i działań 

proekologicznych. Ważnym elementem akcji było 

przeciwdziałanie niskiej emisji.  Młodzi 

mieszkańcy naszej Gminy pisząc listy  

i wykonując prace plastyczne poruszali wiele 

trudnych tematów, takich jak gospodarka 

odpadowa, recykling czy zanieczyszczenie 

środowiska, jednocześnie nakłaniając dorosłych  

i rówieśników do proekologicznych 

działań. Spośród wszystkich złożonych do 

tutejszego Urzędu prac wyłoniono 6 prac, które 

przesłane zostały do Fundacji Arka na etap 

ogólnopolski: 

Szkoła Podstawowa Tokarnia – Natalia 

Czwartosz, 

Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach – Bartosz Bielecki, 

Szkoła Podstawowa w Chęcinach – Maja Gacek, 

Gimnazjum w Wolicy – Magdalena Wargocka, 

Szkoła Podstawowa Łukowa – Natalia Gruszka, 

Szkoła Podstawowa Bolmin – Oliwia Nowak. 

Najlepsze prace wykonane przez laureatów 

reprezentowały Gminę Chęciny w kolejnym 

etapie konkursu na najpiękniejszy list dla Ziemi  

w ramach ogólnopolskiej akcji Fundacji 

Ekologicznej Arka. 20 maja ruszył finał konkursu. 

Można w nim głosować na jeden ze 123 listów 

wybranych przez jury spośród setek nadesłanych 

listów. 

Jest nam miło poinformować, że wśród 

uczniów walczących o nagrodę główną znalazła 

się uczennica II klasy Gimnazjum w Wolicy – 

Magdalena Wargocka. 
Głosowanie na najlepsze prace odbywa się za 

pośrednictwem strony internetowej: 

 http://listydlaziemi.pl/konkurs-

2016/miasto/checiny 

Zachęcamy do oddawania głosów na pracę 

Magdaleny Wargockiej. 
 Głosować można do 10 czerwca. 

 

Grażyna Barwinek 
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Konkurs 

 Wiedzy o Ziemi 

„GEO-Geniusz”  

IV edycja 
 

 

 

 

W tym roku szkolnym w etapie szkolnym 

Konkursu Wiedzy o Ziemi brało udział  

6 uczestników: 

Magdalena Wargocka, kl. IIb 

Dominika Kulczycka, kl. IIIa 

Zuzanna Żurek, kl. IIb 

Mikołaj Cielibała, kl. IIIa 

Michał Kaczor, kl. IIIa 

Mikołaj Zimoch, kl. IIIa 

Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu 

składającego się z 20 zadań zamkniętych i 5 

otwartych. Do finałowej 50 zakwalifikowali się: 

 

Magdalena Wargocka 

Dominika Kulczycka 

Zuzanna Żurek 

Michał Kaczor 

Finalistom gratulujemy i życzymy sukcesów 

w czasie etapu finałowego 6 czerwca 2016 r. 

w Centrum Edukacji Geologicznej w Kielcach. 

Grażyna Barwinek 

 
 

 

 

 

http://listydlaziemi.pl/konkurs-2016/miasto/checiny
http://listydlaziemi.pl/konkurs-2016/miasto/checiny


Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Szkolny Dzień Profilaktyki 

 
Dzień 4 maja w Gimnazjum Publicznym  

nr 2 zorganizowany został pod hasłem 

„Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole”.  

W ramach szkolnego dnia profilaktyki uczniowie 

uczestniczyli w sześciu różnych warsztatach 

prowadzonych przez ich nauczycieli . 

Tematyka zajęć dotyczyła: bezpiecznego 

spędzania czasu wolnego podczas wakacji, 

bezpieczeństwa w sieci, destruktywnego wpływu 

papierosów i alkoholu na życie i rozwój 

młodzieży, znaczenia tolerancji, umiejętności 

radzenia sobie ze stresem oraz zachowań 

autoagresywnych jako skutek zawodów 

miłosnych wśród nastolatków. W tym 

dniu uczniowie razem ze swoimi wychowawcami 

opracowywali również kodeks wzorowego ucznia 

oraz propozycję planu działań szkoły w ramach 

dwutygodniowego okresu ochrony uczniów klasy 

pierwszej w roku szkolnym 2016/2017. Wszyscy 

uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem  

i pomysłowością a ich prace przedstawione 

zostały na forum podczas konkursu na 

najciekawsze propozycje. Pracą, która oceniona 

została najwyżej okazał się być projekt klasy Ia. 

Zwycięska drużyna otrzymała dodatkowe punkty 

dodatnie oraz możliwość wykorzystania 

dodatkowego nieprzygotowania z wybranego 

przedmiotu. W dalszej części zajęć uczniowie 

mieli możliwość obejrzenia krótkiego spotu 

filmowego przygotowanego przez Justynę 

Kubicką z klasy IIa, który wziął udział 

w międzygminnym konkursie profilaktycznym 

„Życie jest tylko jedno”, organizowanym przez 

ZSO Wolica oraz GKRPA w Chęcinach. 

 

Karolina Kędzior 

fot. Krzysztof Taborski 
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SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Konkurs „Życie jest tylko jedno”. 
 

Rozstrzygnięcie międzygminnego konkursu 

profilaktycznego „Życie jest tylko jedno” 

organizowanego przez ZSO Wolica oraz GKRPA 

w Chęcinach. W dniu 5 maja 2016 roku w Szkole 

Podstawowej w Wolicy odbył się międzygminny 

konkurs profilaktyczny organizowany przez 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolicy oraz 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Chęcinach. 

 Celem konkursu było zwiększenie 

świadomości młodzieży na temat zagrożeń 

wynikających z zażywania substancji 

psychoaktywnych, promowanie zdrowego stylu 

życia oraz upowszechnianie właściwych wzorców 

zachowań. 

Zaangażowanie dzieci i młodzieży do 

działań profilaktycznych oraz rozwijanie 

twórczych umiejętności i zdolności. W konkursie 

udział wzięli uczniowie z klas IV – VI szkół 

podstawowych z terenu naszej gminy oraz 

młodzież gimnazjalna z: Chęcin, Nowin  

i Sobkowa. Podczas konkursu dzieci ze szkół 

podstawowych prezentowały wykonane przez 

siebie prace plastyce, natomiast gimnazjaliści 

przedstawili prezentacje multimedialne oraz spoty 

filmowe. Zadaniem autorów było w jasny  

i czytelny sposób pokazać negatywne skutki 

wynikające z przemocy rówieśniczej, 

ryzykownych zachowań związanych  

z zażywaniem środków psychoaktywnych lub 

autoagresją. Prace konkursowe oceniało jury  

w składzie: dyrektor ZSO w Wolicy Nina 

Budziosz, burmistrz Gminy i Miasta Chęciny 

Robert Jaworski, Przewodnicząca GKRPA 

Monika Piotrowska, dyrektor RCNT  

w Podzamczu Michał Piast oraz nauczyciel zajęć 

artystycznych, prowadzący zajęcia fotograficzno – 

filmowe w ZSO Wolicy Krzysztof Taborski. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy 

i drobne upominki. Zwycięzcy otrzymali również 

atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów: 

Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, RCNT, 

firmę Euro – Dachy z Wolicy oraz firmę 

Nawroplast z Tokarni. W trakcie obradowania 

jury wszyscy goście zaproszeni zostali na słodki 

poczęstunek. Ostatnim punktem programu było 

zwiedzanie najnowszej wystawy w RCNT 

„Człowiek – niezwykła maszyna”, ufundowane 

przez dyrektora RCNT p. Michała Piasta.  
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Miejsca na podium w kategorii plakat zajęli: 

 

Miejsce I Karolina Kamińska ze Szkoły 

Podstawowej w Chęcinach. 

Miejsce II Krystian Nowacki ze Szkoły 

Podstawowej w Wolicy. 
Miejsce III Zuzanna Wojsa ze Szkoły 

Podstawowej w Korzecku. 

  

W kategorii spot filmowy: 

Miejsce I Adrian Jacecko z Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Nowinach. 

Miejsce II Justyna Kubicka z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Wolicy. 
Miejsce III Miłosz Cielibała z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Chęcinach. 

  

W kategorii prezentacja multimedialna: 

Miejsce I Filip Opuk z Zespołu Placówek 

Oświatowych w Miąsowej. 

  

Karolina Kędzior, Tomasz Żelichowski, 

 fot. Krzysztof Taborski 

 

 
 

 
 



„ŻYCIE JEST TYLKO JEDNO” 
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 fot. K. Taborski 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Wycieczka do Sztolni Czarnego Pstrąga 

i Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach  

oraz do Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek 

w Radzionkowie 

 

W dniu 12 maja bieżącego roku 45 osobowa 

grupa gimnazjalistów pod opieką p. Izabeli Woś,                   

p. Renaty Sowińskiej i p. Krzysztofa Taborskiego 

wybrała się do Tarnowskich Gór podziwiać 

Sztolnię Czarnego Pstrąga i Zabytkową Kopalnię 

Srebra oraz zwiedzić Muzeum Chleba  

w Radzionkowie. 

Pierwszym punktem wycieczki była Sztolnia 

Czarnego Pstrąga, do której szliśmy kilkaset 

metrów. Na szczęście pogoda była cudowna, więc 

okazało się to dla nas miłym spacerem pięknymi 

alejkami Parku Repeckiego.  W początkowym 

punkcie Sztolni szybem nazwanym „Ewa”- 

zeszliśmy krętymi schodami do miejsca, gdzie 

wsiedliśmy do łódek i w tajemniczej scenerii 

przepłynęliśmy 600 metrowy odcinek. Słuchając 

opowieści przewodnika o dawnym górnictwie, 

dotarliśmy do końca podziemnej trasy - szybu 

,,Sylwester”, znajdującego się na głębokości 30m. 

I znów krętymi schodami wychodziliśmy na 

powierzchnię ziemi.    

Nie pokazując zmęczenia, wróciliśmy do 

autokaru i pojechaliśmy do Zabytkowej Kopalni 

Srebra. Dzieląc się na dwie grupy wraz  

z przewodnikiem zaczęliśmy zwiedzanie. Na 

początku słuchaliśmy uważnie historii tego 

niezwykłego miejsca. Następnie zostaliśmy 

wyposażeni w kolorowe kaski na głowy i od 

szybu ,,Anioł” rozpoczęliśmy podziemny spacer. 

Idąc niskimi i wąskimi korytarzami 40 metrów 

pod ziemią mogliśmy podziwiać olbrzymie głazy 

dolomitu. Przewodnik po kolei tłumaczył nam 

całą charakterystykę i historię przestrzeni,  

w której się znajdowaliśmy. Zbliżając się do 

szybu ,,Szczęść Boże” znaleźliśmy się tuż obok 

przystani chodnika wodnego, który 

przepłynęliśmy łodziami aż do trzeciego szybu 

zwanego „Żmiją”. Długość tej wodnej trasy 

wynosiła 270 m . Oprócz podziemnych korytarzy 

(1740 m) zwiedziliśmy również Skansen Maszyn 

Parowych, który znajduje się na terenie 

zewnętrznym muzeum. 

Kolejnym ważnym punktem naszej 

wyprawy było Muzeum Chleba, Szkoły  

i Ciekawostek w Radzionkowie. Obejrzeliśmy 

film pt. ,,Chleb”, pokazujący historię chleba, jego 

pochodzenie i tradycje z nim związane, proces 
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produkcji chleba. Wysłuchaliśmy prelekcji  

o szacunku do chleba wygłoszonej przez 

założyciela muzeum pana Piotra Mankiewicza. 

Największą atrakcją okazały się samodzielne 

warsztaty, każdy uczestnik wycieczki otrzymał 

kawałek surowego ciasta, z którego należało 

zrobić bułkę-plecionkę, co wbrew pozorom nie 

było łatwe. Mieliśmy również okazję uczestniczyć 

w ,,lekcji w dawnej klasie szkolnej”, przeszliśmy 

kurs pisania rysikiem na tabliczkach kamiennych, 

poznaliśmy zwyczaje panujące przed laty  

w szkołach, dawne książki, elementarze, materiały 

piśmiennicze, stroje szkolne i przybory uczniów. 

Zachwyciła nas także wystawa komputerów, 

starych maszyn i urządzeń biurowych. Po 

zakończeniu zwiedzania muzeum otrzymaliśmy 

pamiątkowe zeszyty i poszliśmy nakarmić głodne 

brzuchy bardzo smakowitymi już upieczonymi  

bułkami naszej produkcji. 

Podziękowaliśmy panu, który zechciał nas 

oprowadzić i udaliśmy się w drogę powrotną.  

To był wspaniały dzień, myślę, że nikt  

z uczestników nie zapomni tej wycieczki, gdyż 

była ona nie tylko niezwykłą lekcją w terenie, ale 

i wspaniale spędzonym czasem w gronie 

przyjaciół. 

Renata Sowińska 

 



FOTORELACJA Z WYCIECZKI 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Obchody 72. Rocznicy Pacyfikacji Wolicy. 

 

Maj to miesiąc w którym mieszkańcy 

Wolicy oddają hołd pomordowanym w czasie II 

wojny światowej. 72 lata minęły od tragicznych 

wydarzeń z 1944 roku. 

         W uroczystościach wzięli udział Burmistrz 

Gminy i Miasta Chęciny p. Robert Jaworski, 

Starosta Powiatu Kieleckiego p. Zenon Janus, 

Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Danuta 

Mochocka, Kombatanci,  sołtys wsi Wolica  

p. Paweł Żurek, przedstawiciele KGiGW 

"Woliczanie", dyrektorzy i nauczyciele szkół  

z terenu gminy oraz mieszkańcy Wolicy. 

      Jak co roku w uczczenie pamięci o przodkach 

zaangażowała się społeczność naszej szkoły. Po 

tradycyjnej mszy świętej odprawianej w intencji 

ofiar II wojny światowej na cmentarzu 

parafialnym uczestnicy rocznicy pacyfikacji 

spotkali się pod pomnikiem pomordowanych obok 

budynku SP. Zebranych powitała p. Dyrektor 

Nina Budziosz. O wydarzeniach z maja 1944 roku 

opowiedziała pani Krystyna Paluch, uczestniczka 

tragicznych wydarzeń. 

          Uczniowie ze Szkoły Podstawowej pod 

opieką p. Lidii Pierzak przedstawili wojenne losy 

Polski i Polaków w przedstawieniu pt. "Pociąg do 

Wolności". Młodzież gimnazjalna w montażu 

słowno – muzycznym napisanym przez 

nauczyciela p. Rafała Gajosa przypomniała 

wydarzenia, które rozegrały się 26 maja 1944 

roku w Wolicy. W swoim wystąpieniu 

zaprezentowali historię ruchu oporu na Ziemi 

Chęcińskiej. Nazwiska wszystkich 

zamordowanych z terenu Wolicy, Tokarni oraz 

Siedlec zostały przypomniane w Apelu Poległych. 

Młodzież przypomniała również najważniejsze 

wydarzenia z okresu II wojny: mord katyński, 

walki o Monte Cassino, Powstanie Warszawskie. 

Wypowiedzi i recytacje uczniów przeplatane były 

pieśniami patriotycznymi w wykonaniu szkolnego 

chóru działającego pod kierunkiem p. Antoniny 

Gorzelak. 

            Dla wszystkich uczestników a szczególnie 

dla uczniów, udział w 72 Rocznicy Pacyfikacji 

Wolicy był nie tylko żywą lekcją historii  

i patriotyzmu, ale także hołdem dla tych, którzy 

oddali swoje życie za wolną Ojczyznę. 

 

Tomasz Żelichowski 

fot. Krzysztof Taborski 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Obchody 72. Rocznicy Pacyfikacji Wolicy. 
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fot. K. Taborski 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

 
Gimnazjaliści z Wolicy na niezapomnianych 

lekcjach w Centrum Leonardo da Vinci. 

 
Dnia 20 maja 2016r. uczniowie Gimnazjum 

nr 2 w Wolicy  brali udział w Festiwalu 

Naukowym E(x)plory  w Centrum Leonardo da 

Vinci w Podzamczu Chęcińskim. Uczniowie mieli 

możliwość zapoznania się ze wspaniałą wystawą 

„Człowiek – niezwykła maszyna”, której 

tematem jest zdrowy organizm ludzki.  Wystawa 

składała  się z wielu stanowisk multimedialnych  

i mechatronicznych, na których uczniowie mogli 

przetestować swoją sprawność fizyczną  

i umysłową. 

 Po zwiedzeniu  wystawy młodzież brała 

udział w pokazach naukowych, na których 

podziwiała niezwykłe eksperymenty chemiczno-

fizyczne. Na  warsztatach przyrodniczych, 

samodzielnie mogła wykonać różnorodne 

doświadczenia. Po bardzo udanym i pełnym 

wrażeń dniu, uczniowie wrócili do domu.   

Agnieszka Gajos 

fot. Krzysztof Taborski 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

 

 

Obchody Roku 

Sienkiewicza 

w naszym 

gimnazjum 

 

 

 

 

 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 

rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza.  

W związku z tym gimnazjaliści postanowili 

dokładnie poznać losy noblisty, przyczynić się do 

popularyzacji jego twórczości i idei zawartych  

w książkach. 

 W naszej szkole obchody Roku 

Sienkiewicza rozpoczęliśmy już w lutym. 

Przygotowaliśmy gazetkę na temat życia  

i twórczości pisarza oraz ekspozycję promującą 

jego utwory. Na lekcjach języka polskiego 

poznawaliśmy wybrane adaptacje filmowe 

powieści noblisty. Środę - 1 czerwca - 

zadedykowaliśmy pisarzowi. Pani wicedyrektor 

Barbara Czupryńska otwarła obchody Dnia 

Henryka Sienkiewicza. Na początku uczniowie 

odbyli wirtualny spacer po muzeach w Oblęgorku 

oraz w Woli Okrzejskiej, które są ściśle związane 

z życiem pisarza. Następnie trzecioklasiści głośno 

czytali fragmenty powieści ,,Krzyżacy”,  

a drugoklasiści nowelę ,,Sachem”.  

Kolejnym punktem dnia był konkurs 20 

pytań, podczas którego młodzież wykazała się 

bardzo dobrą znajomością życia i twórczości 

Sienkiewicza.  

Uczniowie klas drugich przygotowali prace 

plastyczne o tematyce związanej z noblistą. 

Na koniec pani wicedyrektor podsumowała 

obchody Roku Henryka Sienkiewicza oraz 

wręczyła przedstawicielom klas pamiątkowe 

dyplomy.  

Renata  Sowińska 
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Belfer Roku 

2015/2016 

Dnia 7 czerwca 

odbyła się w Kielcach 

gala finałowa plebiscytu 

Belfer roku 2015/2016.  

W konkursie wziął 

udział ks. Łukasz Biś  pracujący w naszej szkole. 

Ksiądz wikariusz zajął 2 miejsce w całym 

województwie, drugie w powiecie kieleckim, 

pierwsze wśród uczących w szkołach 

podstawowych i drugie wśród uczących  

w gimnazjum.  

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy 

obsługi jak również  uczniowie i rodzice gratulują 

serdecznie i życzą dalszych sukcesów!  

 

 

 

 

 

 



SPORT SZKOLNY 
 

I Memoriał Mariana Budziosza 

w piłce ręcznej 
 

Dnia 8 czerwca 2016r. w hali 

widowiskowo – sportowej w Chęcinach, odbył 

się I Memoriał Mariana Budziosza w piłce 

ręcznej. Został on zorganizowany dla uczczenia 

pamięci Zmarłego, który był znanym  

w  regionie  trenerem, działaczem  

i społecznikiem. 
  

Marian Budziosz w latach 60-tych i 70-tych 

był prezesem, trenerem i twórcą sukcesów 

młodych szczypiornistek Świtu Wolica. Z jego 

inicjatywy klub nawiązywał kontakty z zespołami 

z całej Europy (Niemiec, Czech, Słowacji  

i Danii). Był  radnym oraz Przewodniczącym 

Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Chęcinach, 

radnym sejmiku województwa świętokrzyskiego  

i wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Kultury.    Za swoją pracę 

został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem 

Zasługi. Zmarł  30 maja 2015 roku, w wieku 78 

lat. 

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał 

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert 

Jaworski. W swojej przemowie przybliżył postać 

śp. Mariana Budziosza i podkreślił Jego zasługi, 

zaliczając Go tym samym do grona ważnych  

postaci naszego regionu. 

Na uroczystości, wśród zaproszonych gościn 

obecna była żona zmarłego pani Krystyna 

Budziosz z najbliższą Rodziną, współpracownicy 

i przyjaciele. 

W Memoriale wzięły udział drużyny 

Gimnazjów z następujących miejscowości: 

Chęciny, Ćmińsk, Jędrzejów, Michałów, 

Piekoszów, Węchadłów i Wolica. 

Zwycięską drużyną w turnieju okazała się 

drużyna Gimnazjum nr 2 w Wolicy, która 

pokonała w finale reprezentację Gimnazjum  

nr 1 z Chęcin 17:3. Trzecie miejsce zajęli 

szczypiorniści z Gimnazjum z Ćmińska. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano 

Mikołaja Rydzewskiego z Ćmińska, a najlepszym 

bramkarzem Mateusza Ziarę z Chęcin. Królami 

strzelców turnieju zostali Konrad Jamorski  

i Bartłomiej Pasiek z Gimnazjum Nr 2  

w Wolicy. Wśród wyróżnionych zawodników 

znaleźli się Piotr Wroński i Mikołaj Zimoch. 
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Ideą przyświecającą tej imprezie stała się 

popularyzacja piłki ręcznej wśród młodzieży oraz 

kultywowanie pamięci o ważnej postaci Sportu, 

jaką był śp. Marian Budziosz. 

Uczestnicy i organizatorzy Memoriału mają 

nadzieję, że impreza ta wpisze się na stałe do 

kalendarza  wydarzeń sportowych. 

Organizatorzy składają podziękowania Panu 

Burmistrzowi, Prezesowi ŚZPR, Dyrekcji CKiS 

firmom sponsorującym: 

TAWOL, NAWROPLAST, KLIMA-STER, 

CUKIERNIA  RAMIĄCZEK, STACJA PALIW 

NOWINY, RAFBUD. 

Tomasz Dziurzyński 

 

 
 

 



SPORT SZKOLNY 
 

I Memoriał Mariana Budziosza w piłce ręcznej – 

fotorelacja. 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

UCZNIOWIE Z ZSO W WOLICY WZIĘLI 

UDZIAŁ W BIEGU CHARYTATYWNYM  

„ BIEG Z SERCA DLA MICHAŁKA” 

 

Szczytny cel oraz wspaniała pogoda 

zgromadziły w dniu 1 maja 2016r.  

w Miedziance biegaczy, którzy czynnie włączyli 

się w akcję charytatywną pod hasłem „Bieg  

z serca dla Michałka”. Michałek 

Nartowski od dwóch lat choruje na rdzeniowy 

zanik mięśni  (SMA) typu 1. Organizatorami,  

a zarazem pomysłodawcami  imprezy byli 

Angelika Gogół oraz Rafał Zimoch. 

Patronat honorowy biegu objęli: Marszałek 

Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, 

Starosta Kielecki Michał Godowski, Burmistrz 

Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski, 

Europarlamentarzysta Bogdan Wenta. Patronat 

medialny Echo Dnia i Radio Fama. W biegu, 

którego trasa liczyła około 4 kilometry 

wystartowała rekordowa liczba 350 uczestników, 

w tym również ponad 60 uczniów z ZSO  

w Wolicy. Trasa biegu była trudna  z licznymi 

podbiegami. Start i meta znajdowały się na terenie 

Muzeum Górnictwa Kruszcowego w Miedziance. 

Uczestnicy biegli przez miejscowość Miedzianka 

w kierunku Zajączkowa, u podnóża Góry 

Miedzianka.  W tym dniu nie liczyło się 

zwycięstwo, lecz udział i wsparcie finansowe dla 

potrzebującego chłopca. Pokonując linię mety 

wszyscy  biegacze otrzymali  z rąk organizatorów 

pamiątkowy medal. Środki finansowe uzyskane  

z wpisowego i licytacji przedmiotów zostaną 

przeznaczone na rehabilitację i leczenie chłopca. 

Niestety w tym dniu Michałek nie mógł osobiście 

podziękować wszystkim uczestnikom za wsparcie, 

ponieważ przebywał w szpitalu. W jego imieniu 

uczynili to rodzice dziękując  za okazaną pomoc  

i życzliwość.  Życzymy Michałkowi szybkiego 

powrotu do zdrowia i zapewniamy, że zawsze 

może liczyć na nasze wsparcie. 
 Uczniowie ZSO w Wolicy 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Uczniowie z ZSO w Wolicy  

wzięli udział w X Biegu Uliczkami Chęcin  

w ramach Ogólnopolskiej Akcji  

„Polska Biega”. 

 

Po raz dziesiąty w Chęcinach odbyła się 

ogólnopolska akcja "Polska Biega". Tegoroczna 

akcja zgromadziła rekordową frekwencję 

uczestników, a wśród nich uczniów ZSO  

w Wolicy. Po uroczystym otwarciu zawodów 

przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny 

Roberta Jaworskiego chęcińskimi uliczkami 

pobiegło ponad  170  zawodników. 

Zawodnicy rywalizowali w  różnych 

kategoriach wiekowych na dystansach od 300m 

do 5000 m. Po zakończonej rywalizacji sportowej 

najlepsi zawodnicy odebrali z rąk Burmistrza 

puchary, a  pozostali uczestnicy pamiątkowe 

medale. Wyróżniony został również najmłodszy 

uczestnik biegu, którym okazał się Hubert Siudyk 

(półtoraroczny biegacz) oraz najstarszy uczestnik 

zmagań biegowych Pan Czesław Iwan. W ramach 

Akcji Polska Biega w całym kraju odbyło się 

blisko 500 biegów w których wzięło udział ok. 

100 tysięcy uczestników. Wszystkim serdecznie 

gratulujemy. 

 

KLASYFIKACJA W POSZCZEGÓLNYCH 

KATEGORIACH : 

Chłopcy rocznik 2003 -2005 

Alan Pitula 

Szymon Pękalski 

Aleksander Kostecki / SP Wolica / 

Chłopcy rocznik 2000-2002 

Maciej Hańćko 

Piotr Wojsa / Gimnazjum Wolica / 

Adrian Pałys 

 Dariusz Gorzelak 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 
II miejsce Wolicy  

w Półfinale Wojewódzkim Piłki Ręcznej 

Chłopców Szkół Gimnazjalnych. 

Dnia 17.05.2016 r. na hali sportowej  

w Busku Zdrój odbył się Półfinał Wojewódzki 

Piłki Ręcznej Chłopców Szkół Gimnazjalnych. 

W Turnieju wzięli udział  chłopcy z Gimnazjum 

Nr 2 w Wolicy, Stadnickiej Woli oraz gospodarze 

Busko Zdrój. Po bardzo zaciętych meczach, 

stojących na wysokim poziomie sportowym, 

Gimnazjum Nr 2 w Wolicy zajęło drugie 

miejsce. 

Wyniki Turnieju: 

Wolica – Stadnicka Wola  15:10 

Wolica – Busko Zdrój  9:9 

Busko Zdrój – Stadnicka Wola 21:10 

Wolica grała w składzie: Piotr Wroński, 

Bartłomiej Pasiek Konrad Jamorski, Piotr Wojsa, 

Damian Sipa, Jakub Gad, Kamil Sołtys, Mikołaj 

Zimoch, Radosław Gabryś, Kacper Adamski, 

Filip Grajek, Kamil Kurp, Piotr Nawrot, 

Bartłomiej Prześlak, Bartosz Jaszczykiewicz, 

Paweł Prokop. 

Gratulujemy !!! 

  Tomasz Dziurzyński 

 

 

Dzień Sportu Szkolnego 

 
Dnia 1 czerwca w naszym gimnazjum odbył 

się Dzień Sportu. Nauczyciele wychowania 

fizycznego przygotowali z tej okazji wiele 

ciekawych konkurencji, w których rywalizowano 

indywidualnie i międzyklasowo. Każdy znalazł 

coś dla siebie. 

Przedstawiamy teraz mistrzów 

poszczególnych konkurencji: 

 

Rywalizację międzyklasową w przeciąganiu liny 

wygrała po zaciętej walce, sprawiając wielką 

niespodziankę klasa IIa, drugie miejsce zdobyła 

klasa IIIb a trzecie klasa IIIa. 
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W konkurencjach indywidualnych wyniki 

przedstawiają się następująco: 

 

- tor przeszkód chłopcy: 

I miejsce - Maciej Cielibała kl. Ia  

I miejsce – Marcin Małogoski kl. Ib  

II miejsce – Michał Kuta kl. Ib  

 

 - tor przeszkód dziewczęta: 

I miejsce – Paulina Malarczyk kl. IIa  

II miejsce – Alicja Serafin kl.IIb 

III miejsce – Angelika Chwastek kl. IIa  

 

 -rzuty piłką ręczną do celu: 

I miejsce – Maciej Cielibała kl. Ia  

II miejsce - Bartłomiej Pasiek kl. IIIb 

II miejsce – Piotr Wroński kl. IIIb 

II miejsce – Filip Grajek kl. Ia  

 

 - podciąganie na drążku chłopców: 

I miejsce – Sebastian Sito kl. IIb 

II miejsce – Bartłomiej Krzemiński kl. IIb 

III miejsce – Kamil Sołtys kl. IIIb  

 

-zwis na drążku dziewcząt: 

I miejsce – Anna Wojsa kl. Ia 

II miejsce – Gabriela Janas kl. IIIb 

III miejsce – Wiktoria Sosnowska kl.IIIb  

 

- przysiady dziewcząt: 

I miejsce – Karolina Myśliwiec kl. IIb 

II miejsce – Małgorzata Stępnik kl. Ia 

III miejsce – Alicja Serafin kl. IIb 

 

 - pompki chłopców: 

I miejsce – Miłosz Florczak kl. IIa 

II miejsce – Piotr Wojsa kl. IIIa 

III miejsce – Bartłomiej Krzemiński kl. IIb  

  

Po podsumowaniu poszczególnych 

konkurencji rozegrano mecz piłki nożnej 

pomiędzy ministrantami z księdzem Łukaszem 

Biś na czele, a „resztą szkoły”.  

Spotkanie stało na bardzo wysokim 

poziomie i dostarczyło widzom wiele emocji.  

Wszyscy doskonale się bawili i przekonali 

się, że sport to nie tylko sposób na zdrowie, ale 

także dobra zabawa i okazja do integracji. 

  

Rafał Gajos 

 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

 
Gimnazjaliści  

w Bibliotece Publicznej w Chęcinach 

 
Dnia  7 czerwca 2016 roku uczniowie klasy 

I  gimnazjum wraz z wychowawcą  p. Renatą 

Sowińską gościli w Bibliotece Publicznej  

w Chęcinach. 

Celem  lekcji bibliotecznej, którą prowadziła 

p. Barbara Woś, było zapoznanie gimnazjalistów 

z biblioteką i jej księgozbiorem, promowanie 

czytania książek i dbania o nie, wyrabianie   

u młodzieży nawyków korzystania z biblioteki. 

W trakcie spotkania uczniowie poznali m.in. 

historię biblioteki, strukturę zbiorów, regulamin 

biblioteki, ogólne zasady wypożyczania książek, 

dowiedzieli się, co trzeba zrobić, żeby zostać 

czytelnikiem Biblioteki Publicznej w Chęcinach 

oraz „od kuchni” poznali tajniki zawodu 

bibliotekarza. 

Dziękujemy p. B. Woś za  stworzenie  

przyjaznej  i serdecznej atmosfery, za 

szczegółowe odpowiedzi na wszystkie pytania,  

a także za pamiątkowe upominki. 

 

Renata Sowińska 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Zajęcia terenowe z geografii 
 

16 czerwca 2016 r. uczniowie klasy II a i b 

uczestniczyli w zajęciach terenowych z geografii. 

Pierwszym punktem była wizyta w Europejskim 

Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. 

Uczniowie poznali obiekt oraz jego rolę dla 

rozwoju nauki i regionu. Zapoznali się także  

z przeszłością geologiczną Kamieniołomu 

Rzepka, walorami Góry Rzepka i Beyliny. 

Zdobyli wiedzę na temat rezerwatów przyrody  

i Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-

Geologicznego.  

Kolejnym miejscem, w którym odbywały się 

zajęcia była Góra Zamkowa i ruiny zamku 

Królewskiego w Chęcinach. Uczniowie poznali 

przeszłość geologiczną Góry Zamkowej. 

Rozpoznawali obiekty panoramy Chęcin, określali 

pasma górskie. W dniu zajęć terenowych mieli 

okazję zobaczyć Łysiec. Uczniowie poznali także 

historię obiektu.  

Ostatnim punktem była wizyta w Muzeum 

Górnictwa Kruszcowego w Miedziance. 

Uczestnicy obejrzeli ekspozycję muzealną  

i aktualną wystawę. Zadaniem uczniów było 

rozwiązanie zadań w karcie pracy. 

Nauczyciel geografii dziękuje p. Izabeli Woś  

i p. Magdalenie Nowak za opiekę podczas zajęć. 

Nauczyciel geografii - Grażyna Barwinek 
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Finał Konkursu Geo- Geniusz 
 

6 czerwca 2016 r. w siedzibie Centrum 

Geoedukacji w Kielcach odbył się finał IV 

Konkursu Wiedzy o Ziemi Geo-Geniusz.  

W konkursie brało udział 6 uczestników z naszej 

szkoły i ponad 80 z terenu województwa. 

Cztery osoby uzyskały tytuł finalisty: 

Magdalena Wargocka, Dominika Kulczycka, 

Zuzanna Żurek i Michał Kaczor. Finaliści 

wykazali się ogromną wiedzą z zakresu geologii 

regionu świętokrzyskiego, jednak tym razem nie 

udało się zająć miejsca na podium. W nagrodę 

otrzymali serię upominków przygotowanych 

przez organizatorów. 

                                       Grażyna Barwinek 

„Szkolne Echo”– gazetka szkolna 

Adres redakcji: Gimnazjum Nr 2 w Wolicy, 

ul. Szkolna 35, 26-060 Chęciny 

e-mail: redakcjawolica@x.wp.pl 

Opracowanie: mgr IzabelaWoś 

mailto:redakcjawolica@x.wp.pl


Z ŻYCIA SZKOŁY 

 
Uroczyste zakończenie 

 roku szkolnego 2015/2016| 

w Gimnazjum. 
 

W dniu 24 czerwca 2016r. odbyło się 

uroczyste zakończenie roku szkolnego w naszym 

gimnazjum. Była to okazja do podsumowania 

osiągnięć uczniów naszej szkoły, wręczenia 

nagród, wyróżnień, dyplomów oraz świadectw. 

Najlepsi zostali uhonorowani nagrodami 

Burmistrza.  

Laureatki Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych: Dominika Kulczycka, 

Agnieszka Piwowar oraz Magdalena Wargocka 

otrzymały z rąk Burmistrza Gminy i Miasta 

Chęciny Roberta Jaworskiego nagrody 

specjalne w postaci rowerów.  

Pani Dyrektor Nina Budzisz, gratulując 

uczniom osiągniętych wyników i życząc 

wszystkim bezpiecznych i słonecznych wakacji, 

oficjalnie zakończyła rok szkolny 2015/2016.  
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Fot. Krzysztof Taborski 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 

w Gimnazjum - ciąg dalszy fotorelacji. 
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Fot. Krzysztof Taborski 

 


