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wypoczynku, życzy  
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WYWIAD MIESIĄCA 
 

Belfer roku 2009/2010. 

           W czwartek 27 maja 2010 roku  odbyło się 
uroczyste zakończenie plebiscytu „Belfer Roku” , 
organizowanego już po raz 4-ty przez gazetę Echo 
Dnia we współpracy z Radiem Kielce                      
i Świętokrzyskim Kuratorium O światy, 
połączone z wręczeniem nagród najpopularniej-
szym nauczycielom. Wśród finałowej 10-ki 
laureatów znalazł się Pan Dariusz Gorzelak- 
nauczyciel wychowania fizycznego w naszej 
szkole, który zajął 7 miejsce w klasyfikacji 
ogólnej (wojewódzkiej), 3 miejsce w powiecie              
i 1 miejsce w kategorii nauczycieli gimnazjum.  

 
Pan Dariusz Gorzelak ( trzeci od lewej) na gali 

konkursu „Belfer roku 2009/2010”. 

WYWIAD Z PANEM DARIUSZEM 
GORZELAKIEM - LAUREATEM KONKURSU 

„Belfer roku 2009/2010”. 
 

Samorząd Uczniowski: Gratulujemy wyróż-
nienia! Jakie uczucia towarzyszyły Panu po 
ogłoszeniu werdyktu konkursu na Belfra Roku 
2009/2010? 
Pan Dariusz Gorzelak: Byłem bardzo 
szczęśliwy, ponieważ nie spodziewałem się 
takiego wyróżnienia. Konkurencja była bardzo 
duża. Do ostatniej chwili wpływały głosy, 
które zdecydowały o moim sukcesie. 
 
SU: Co Pan uważa za swój największy sukces 
zawodowy? 
Pan Dariusz Gorzelak: Największym 
sukcesem zawodowym było zdobycie VI 
miejsca w Mistrzostwach Polski w Piłce 
Ręcznej Chłopców klas VI w 2007 roku. 
Ponadto jestem dumny, że moi wychowanko-
wie kontynuują treningi w KS VIVE TARGI  
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KIELCE, a jeden z nich otrzymał powołanie 
do kadry Polski Juniorów Młodszych. 
 
SU: Jest Pan nauczycielem wychowania 
fizycznego, czym się Pan kierował wybierając 
taką ścieżkę zawodową? 
Pan Dariusz Gorzelak: Przede wszystkim 
duży wpływ na wybór zawodu, który 
wykonuje, mieli moi rodzice, którzy byli 
nauczycielami. Duży wpływ na moje 
zainteresowania  mieli nauczyciele wychowa-
nia fizycznego. 
 
SU: Jakie są Pana zainteresowania poza 
pracą zawodową? 
Pan Dariusz Gorzelak: W wolnym czasie 
lubię obejrzeć dobry film, szczególnie lubię 
filmy przygodowe. W ostatnim czasie 
pasjonuje się również kolarstwem. Marzę               
o wyprawie rowerowej nad Morze Bałtyckie. 
 
SU: Którą dyscyplinę sportu najchętniej 
uprawia młodzież naszej szkoły? 
Pan Dariusz Gorzelak: Największą 
popularnością w naszej szkole cieszy się 
oczywiście piłka ręczna. Młodzież bardzo 
aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyj-
nych oraz w organizowanych obozach 
sportowych. Uważam, że piłka ręczna jest 
piękną dyscypliną sportu, kształtującą 
osobowość młodych ludzi.  
 
SU: Jakie są Pana rady dla osób chcących 
profesjonalnie uprawiać sport? Jaka jest Pana 
opinia o „odżywkach” dla sportowców? 
Pan Dariusz Gorzelak: Należy pamiętać, że 
młody organizm jest bardzo wrażliwy. Sport 
wyczynowy niesie ze sobą ryzyko utraty 
zdrowia. Należy trenować tak, aby nie 
przeciążyć swojego organizmu, najlepiej pod 
okiem trenera. Uważam, że zamiast 
sztucznych odżywek młodzież powinna 
korzystać z właściwej diety, bogatej                   
w składniki odżywcze i prowadzić higieniczny 
tryb życia. 
 
SU: Dziękujemy Panu za rozmowę i życzymy 
dalszych sukcesów.  

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
 

 
 

Konkurs 
 „Rzeźbiarze powierzchni Ziemi” 

 
Hubert Kwiecień, 

 
uczeń klasy III B  w dniu 21.05.2010 r. odebrał 
nagrodę za zdobycie II miejsca w Konkursie 
„Rzeźbiarze powierzchni Ziemi” organizowa-
nym przez Państwowy Instytut Geologiczny  
w Warszawie. 
 

 
Hubert Kwiecień przed odebraniem nagrody. 
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Hubert odbiera nagrodę i dyplom. 

 
 
 

 
Hubert z dyplomem na tle nagrodzonych prac              

w konkursie plastycznym. 
 
 

        Uczeń do konkursu przygotowywał się pod 
czujnym okiem pani Grażyny Barwinek- 
nauczyciela geografii w naszej szkole. 
 

Serdecznie gratulujemy sukcesu!!! 
 
 

Opracowanie: Klub Miłośników Geografii 
 

�������������� 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY I GMINY 

66. rocznica pacyfikacji wsi Wolica 

 

W środę, 26 maja w  Wolicy odbyła się 
uroczystość, podczas której uczczono pamięć 
tragicznie pomordowanych w 1944 roku 
mieszkańców gminy. W obchodach 66. rocznicy 
Pacyfikacji wsi Wolica uczestniczyli mieszkańcy, 
kombatanci, druhowie z jednostki OSP z Wolicy 
i Tokarni, radni, sołtysi, rodziny ofiar 
pomordowanych, grono pedagogiczne z ZSO nr 2 
w Wolicy, nauczyciele oraz młodzież z Wolicy, 
Łukowej, Tokarni i  Polichna, a także przedsta-
wiciele władz wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych.  

Obchody 66. rocznicy Pacyfikacji Wolicy 
rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w intencji 
pomordowanych w 1944 r. mieszkańców, 
koncelebrowaną przez księdza Proboszcza Parafii 
Wolica – Tokarnia, Jacka Dąbka. W homilii 
wygłoszonej do wiernych przywołano pamięć 
tragicznych wydarzeń z 1944 roku, kiedy to 
w bestialski sposób pomordowano dziesiątki 
mieszkańców naszej gminy. Ksiądz Jacek Dąbek 
podkreślał, jak ważne jest poczucie własnej 
tożsamości narodowej, szacunek dla polskiego 
dziedzictwa, znajomość własnej historii i pamięć 
o swoich przodkach. Po mszy przemaszerowano 
pod Pomnik Wdzięczności, gdzie składając 
kwiaty i zapalając znicze oddano hołd ofiarom 
reżimu hitlerowskiego. W uroczystościach udział 
wzięli: Wicemarszałek Województwa Święto-
krzyskiego Zdzisław Wrzałka, Starosta Powiatu 
Kieleckiego Zenon Janus, Wicestarosta Powiatu 
Kieleckiego Marian Ferdek, władze Gminy 
i Miasta Chęciny z Burmistrzem Robertem 
Jaworskim na czele, Radny Rady Miejskiej 
w Chęcinach Cezary Mielczarz oraz pracownicy 
Urzędu, Koła Związku Kombatantów: Daleszyce, 
Kielce – Czarnów, Koło nr 8 z Białogonu oraz 
Koło nr 54 z Chęcin. Nie zabrakło również  
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przedstawicieli jednostek OSP z Wolicy i Tokarni, 
radnych, sołtysów, rodzin ofiar pomordowanych, 
grona pedagogicznego z ZSO nr 2 w Wolicy, 
a także licznie przybyłych mieszkańców, 
nauczycieli oraz młodzieży z Wolicy, Łukowej, 
Tokarni i Polichna. 

W dalszej części obchodów 66. rocznicy 
pacyfikacji Wolicy udano się do budynku 
Gimnazjum w Wolicy, gdzie na hali gimnastycz-
nej odbyły się dalsze uroczystości. Tutaj 
zebranych gości powitała dyrektor SP w Wolicy, 
Nina Budziosz wraz z Prezesem Koła Związku 
Kombatantów RP i BWP w Chęcinach, Bonifacym 
Liskiem, który złożył życzenia wszystkim matkom 
z okazji ich święta, a następnie przybliżył historię 
tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce 65 lat 
temu w Wolicy, a także wspominał o katastrofie 
pod Smoleńskiem. Głos zabrali również przybyli 
goście. Burmistrz Gminy i   Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski podkreślał, że naszą rolą jest 
przypominać o tamtych wydarzeniach, o tamtych 
ludziach. - Jesteśmy tu po to, aby o historii tej 
ziemi nie zapomnieli młodzi ludzie. Dzięki 
kultywowaniu i przekazywaniu historii kolejnemu 
pokoleniu dbamy o naszą tożsamość – mówił 
Burmistrz, który złożył serdeczne podziękowania 
wszystkim zaangażowanym w organizację 
uroczystości. O potrzebie i konieczności kultywo-
wania pamięci o poległych i pomordowanych 
w heroicznej walce o wolność i niepodległość 
Ojczyzny mówił również Jan Garycki, kierując 
swoje słowa w szczególności do zebranej 
młodzieży. Po wystąpieniach gości uczniowie 
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Wolicy, 
przedstawili program słowno – muzyczny, 
przypominając tym samym tragiczne chwile 
z Pacyfikacji Wolicy. Następnie udano się pod 
pomnik obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 2 w Wolicy, gdzie złożono wieńce oraz biało-
czerwone bukiety kwiatów i zapalono znicze pod 
pomnikiem poległych mieszkańców. Przy 
pomniku, obok dumnie powiewających biało-
czerwonych flag, honorową wartę zaciągnęła 
delegacja harcerzy z Tokarni pod opieką 
Krzysztofa Pierzaka oraz drużyna harcerska 
„Orzeł 101” pod opieką Agnieszki Gajos. Po 
zakończeniu uroczystości udano się do budynku 
szkoły na poczęstunek, gdzie Kombatanci długo 
jeszcze wspominali wydarzenia tamtych dni. 

Agnieszka Olech, GMINNY PORTAL INTERNETOWY CHĘCINY 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY I  GMINY  
 
 

Żywa lekcja  
„Z kart historii Ch ęcin, czyli wielka 

rekonstrukcja wydarzeń  
z 2 czerwca 1944 r.” 

 
 
W dniu 6 czerwca 2010 r. na Placu 2-go 

czerwca w Chęcinach odbyło się niecodzienne 
widowisko. Była to żywa lekcja historii.                   
W rekonstrukcji wydarzeń z czasów II wojny 
światowej uczestniczyły grupy rekonstrukcyjne, 
które wiernie oddały klimat i walkę Polaków               
w obronie niepodległości. Całość wzbogacona 
była o tekst dotyczący wydarzeń,  
prezentowany przez lektora. 

Wydarzenia te obserwowali uczniowie 
naszej szkoły. 
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Dni Chęcin!!! 

 
 

 
 

 
W dniach 12-13 czerwca 2010 r. odbyły 

się obchody Święta Chęcin. Program był 
imponujący i nawiązujący do tradycji średnio-
wiecznego miasta.  
           Jednym z najciekawszych wydarzeń był 
Turniej Rycerski.  
           W obchodach uczestniczyli uczniowie 
naszej szkoły. 
 
 

 
 
 

 
 
 
�������������� 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Zajęcia terenowe z geografii! 
 
 

W dniu 16 czerwca uczniowie klas I 
uczestniczyli w zajęciach terenowych z geografii.  
Pierwsza lekcja odbyła się w Oddziale 
Świętokrzyskim Państwowego Instytutu 
Geologicznego w Kielcach na ul. Zgody. 
           Zajęcia prowadził pan mgr Mieczysław 
Studencki. W sposób niezwykle ciekawy 
przedstawił historię powstania Gór Święto-
krzyskich, przeszłość geologiczną Ziemi, omówił 
eksponaty, nawiązał do najnowszego odkrycia 
tetrapoda. Duże zainteresowanie uczniów 
wzbudziły doświadczenia wykonywane przez P. 
Mieczysława oraz cenne okazy skamieniałości               
i skał. Uczniowie skrupulatnie wypełniali karty 
pracy. 
 

 
Pan mgr Mieczysław Studencki podczas prezentacji. 

 
 

 
W czasie lekcji uczniowie oglądali niespotykane okazy skał. 
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Wspólne zdjęcie przed budynkiem PIG w Kielcach. 

 
            Druga część zajęć odbyła się w Stacji 
Meteorologicznej w Sukowie pod Kielcami. 
Lekcję poprowadził kierownik stacji Pan                  
mgr Grzegorz Szałach. 
 

 
Uczniowie przed wejściem do ogródka meteorologicznego. 

 

 
Kierownik prezentuje sposób szyfrowania meldunków 

pogodowych. 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
 
Zajęcia terenowe z geografii- ciąg dalszy 
ze str. 6 
 

 
Uczniowie obserwują pomiar temperatury gruntu. 

 
 

 
Przed klatką meteorologiczną. 

 
 
Prawdziwym meteorologiem okazał się Bartosz 
Zegadło z klasy Ia. Brawo! 
 
Uczniowie wypełniali karty pracy. 
 
 
 
Opracowanie: Klub Miłośników Geografii 
 
 

��������������� 
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Dzień Ziemi 
 

Na  świecie w tym roku Dzień Ziemi 
obchodzony był już 40 raz,  w Polsce 20. 
16 maja obchodzony był po raz 9 Dzień 

Polskiej Niezapominajki. 
 
Z okazji Dnia Ziemi oraz Święta Niezapominajki 

klasa II c i Klub Miłośników Geografii 
przygotowały przedstawienie, które odbyło się 

19.05.2010 r. 
 
 

 
Uczniowie na konferencji prasowej poświęconej 

zanieczyszczeniu powietrza. 
 

 

 
Prezentacja powstawania kwaśnych deszczy. 

 
 
Opracowanie: Klub Miłośników Geografii 
 
 

��������������� 
 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Podsumowanie Ogólnopolskiej Kampanii 
Profilaktycznej  

" ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ"  

 

              1 kwietnia ruszyła 10, jubileuszowa, 
edycja Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycz-
nej "Zachowaj Trzeźwy Umysł". W działaniach 
profilaktycznych wzięli udział uczniowie 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolicy 
oraz uczniowie z ponad 1000 gmin w całym 
kraju! 

Gimnazjum: 

„Na dwóch kółkach"  - naszym zadaniem było 
odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących 
kolarstwa. Pytania znajdowały się na specjalnych 
ulotkach, na których dodatkowo podaliśmy swoje 
dane. Konkurs trwał do 30 maja 2010 r. Wśród 
poprawnie wypełnionych ulotek organizatorzy 
wylosują zwycięzców, którzy otrzymają: 
komputerowe gry edukacyjne, liczniki 
rowerowe, kaski rowerowe, rowery. 

 „Życzę Tobie" - konkurs plastyczno - literacki 
polegał na stworzeniu pocztówki, którą 
chcielibyśmy przesłać swojej przyjaciółce lub 
przyjacielowi. Konkurs trwał do 30 maja 
bieżącego roku. Do wygrania fantastyczne 
nagrody: gry komputerowe, odtwarzacze MP3, 
wieże stereo, laptopy. 

„Szukamy Młodych Mistrzów"  - konkurs 
adresowany był do młodych i zdolnych ludzi           
z pasją (a takich w naszej szkole  nie brakuje) 
prowadzących  własną stronę www lub bloga, 
którzy wykonali ją samodzielnie lub przy pomocy 
ogólnodostępnych narzędzi. Ocenie podlegać będą 
kwestie techniczne, graficzne, treść strony oraz jej 
temat. 20 najciekawszych prezentacji spełniają-
cych określone kryteria wejdzie do ścisłego finału. 
Spośród nich jury wyłoni 5 zwycięzców, którzy 
otrzymają stypendium w wysokości 1500 
złotych.  

Czekamy na ogłoszenie wyników! 
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Akcja profilaktyczno- edukacyjna skierowana do 
kierowców pn. „ Noc usypia czujność". 

 

 
 

 

W czerwcu br. harcerze ze Szkoły Podstawowej 
przeprowadzili akcję profilaktyczną wśród 
kierowców. Rozdawali kierowcom tirów, 
samochodów osobowych a także rowerzystom 
ulotki informacyjne, uświadamiające, że wyspanie 
się i zjedzenie śniadania nie jest stuprocentowym 
sposobem na trzeźwość umysłu za „kółkem", że 
powinni być czujni jeśli chodzi o sposób i tempo 
trzeźwienia. 

Akcja profilaktyczna skierowana do ośrodków 
zdrowia pn. "Trze źwi dla trojga"  

Nowością tegorocznej kampanii był plakat 
przeznaczony dla ośrodków zdrowia, ośrodków 
pomocy społecznej. Poruszał temat szkodliwości 
picia alkoholu przez kobiety w ciąży, zachęcał do 
abstynencji także ojców nienarodzonych dzieci. 

Plakat przekazaliśmy do ośrodka zdrowia                
w Wolicy, a także zawieszony został na tablicy 
informacyjnej przy aptece w miejscowości 
Wolica.          



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

Akcja profilaktyczna skierowana do 
sprzedających alkohol i wyroby tytoniowe: 

„Wygl ądasz na dorosłego? Alkoholu ani 
papierosów i tak tu nie kupisz". 

 

Jednym z poważnych problemów związanych              
z profilaktyką dzieci młodzieży jest dostępność 
alkoholu i papierosów. Mimo wyraźnego zakazu 
sprzedaży takich produktów osobom poniżej 18 
roku życia młodzi ludzie w łatwy sposób wchodzą 
w posiadanie zabronionych substancji. Dzieje się 
tak m.in. dlatego, że sprzedawcy nie przestrzegają 
obowiązującego prawa i sprzedają młodzieży 
alkohol. Często nie decydują się też prosić               
o dowód osobisty, a nawet gdy to zrobią nie zdają 
sobie sprawy, że sam fakt posiadania dowodu nie 
jest jeszcze świadectwem pełnoletniości. Harcerze 
dnia 08 czerwca udali się z wizytą do sklepów              
w miejscowości Wolica, przekazali plakaty 
informacyjne, broszurki. Sprzedawcy bardzo 
chętnie złożyli przyrzeczenie, że nigdy nie 
sprzedadzą alkoholu ani wyrobów tytoniowych 
osobom niepełnoletnim. 

Wycieczki turystyczno-
krajoznawcze: 

       Dnia 29 maja 2010 r. 
uczniowie  naszej szkoły wraz 
z panią Agnieszką Gajos 

 wybrali się na wycieczkę turystyczno-
krajoznawczą do  Ojcowskiego  Parku 
Narodowego. 

Park znajduje się  w województwie małopolskim 
na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Obszar 
chroniony, zał.1956, o pow. 2146 ha obejmuje 
dolinę Prądnika i Sąspówki; liczne jury i jaskinie  
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m.in. Ciemną, Nietoperzową, Łokietka, skały               
o fantastycznych formach (iglice, maczugi, 
bramy). 

Trasa na samym początku prowadziła  dnem 
Doliny Prądnika od Ruin Zamku Kazimie-
rzowskiego w Ojcowie poprzez malownicze 
utwory skalne, m.in. Skały Panieńskie, Igłę 
Deotymy, Bramę Krakowską i zespół Skał Góry 
Koronnej z ukrytą pośród nich Rękawicą. Idąc 
dalej, przez Wąwóz Ciasne Skałki, na najwyższe 
wzniesienie w Ojcowskim Parku Narodowym - 
Górę Chełmową, na samym jej szczycie 
odkryliśmy najdłuższą jaskinię na terenie objętym 
przez park - Grotę Łokietka. Na tej trasie 
dowiedzieliśmy się, jakie legendy i podania 
ukrywają tutejsze ruiny zamku, skałki i jaskinie,             
a wśród nich Grota Łokietka. 

Niewątpliwie Ojców słynie z ogromnej Maczugi 
Herkulesa, którą mogliśmy podziwiać. 

Wszyscy uczestnicy wycieczki, napili się 
magicznej wody ze źródła miłości i młodości. 

 

Uczestnicy wycieczki pod Maczugą Herkulesa. 

Koordynator akcji w ZSO w Wolicy  

mgr Agnieszka Gajos 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
 

Konkurs Piosenki Rosyjskiej  
w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 
 
            Dnia 27.05.2010 roku w Liceum 
Ogólnokształcącym nr 3 im. Władysława Bro-
niewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się 
VI Mi ędzyszkolny Konkurs Piosenki 
Rosyjskiej, w którym już 5 raz z rzędu brali 
udział uczniowie naszej szkoły. W kategorii 
zespołów nasze „Gruszeczki”: Paulina Widur-
ska, kl. Ic, Sylwia Krzysztofik – kl. IIId,  Bożena 
Tuz – kl.IIc) zajęły III miejsce. W kategorii 
wokalistów, wyróżnienie otrzymała uczennica 
naszego gimnazjum Sylwia Krzysztofik.  
            Uczniów do konkursu przygotowali: 
nauczyciel muzyki - p.Przemysław Gruszka                      
i nauczycielka języka rosyjskiego - p.Jevgenija 
Kulczycka. 
            Serdecznie gratulujemy sukcesu!!! 

REDAKCJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Książe Persji. Piaski czasu… i my! 

 
Prawie 100 uczniów w dniu 2 czerwca 

2010 r. uczestniczyło w wyjeździe do Kielc na 
projekcję filmu „Ksi ąże Persji”. Seans odbywał 
się w Kinopleksie. 
           Wyjazd przygotował Klub Miłośników 
Geografii, opiekunowie Samorządu Uczniowskie-
go we współpracy z wychowawcami klas. 
           Akcja filmu toczy się w VI wieku w Persji. 
Syn Króla Destan zawiera porozumienie  
 z tajemniczą księżniczką Taminą, władczynią 
świętego miasta Alamut i walczy ze złymi 
przeciwnikami. Piękne krajobrazy, efekty 
specjalne trzymały nas w napięciu. 
 
Opracowanie: Klub Miłośników Geografii i SU 
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Od lewej: Sylwia Krzysztofik, Bożena Tuz, 
p.Jevgenija Kulczycka, Paulina Widurska. 

 
 
 
 
 
 

 
Jedziemy do kina... 

 
 

�������������� 
 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

„KOMPUTEREM MALOWANE” 

               Uczennica  klasy Ic Gimnazjum Nr 2  w 
Wolicy - Nikola Dziewięcka zajęła II miejsce          
w konkursie grafiki komputerowej „K omputerem 
malowane” na Projekt kartki świątecznej - 
Wielkanocnej zorganizowany przez Społeczne 
Gimnazjum  Nr 1 w Łopusznie. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpiło 23 maja 2010 roku. 

Serdecznie gratulujemy sukcesu! 

 

 

 

 

 

 

     Nagrodzona w konkursie kartka wielkanocna                
autorstwa Nikoli Dziewięckiej, kl. Ic. 

 
AKCJA 

„POMOC DLA POWODZIAN” 
 
 
              Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum Nr 2 w Wolicy przeprowadził 
zbiórkę darów dla powodzian. Uczniowie, 
nauczyciele oraz pracownicy szkoły włączyli się 
w pomoc dla powodzian, ofiarując żywność, 
środki czystości oraz odzież.  
            Dnia 11 czerwca 2010 roku pracownik 
CARITAS Diecezji Kieleckiej p.Urszula 
Trelińska odebrała dary zgromadzone w naszej 
szkole, przeznaczone dla ludzi dotkniętych 
powodzią. 
            Wszystkim, którzy okazali serce i włączyli 
się do akcji pomocy powodzianom, serdecznie 
dziękujemy. 
 

 REDAKCJA 
 

��������� 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
 

DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO 
 
 
 
 
 
 
 

            Tradycyjnie 1 czerwca w naszej szkole 
obchodziliśmy Dzień Dziecka. Z tej okazji 
nauczyciele wychowania fizycznego zorga-
nizowali dla młodzieży Dzień Sportu Szkolnego. 

           W Gimnazjum Nr 2 w Wolicy uczniowie 
klas I-III rywalizowali między sobą w sportowych 
konkurencjach: w przeciąganiu liny, podnoszeniu 
ciężarów a także podciąganiu się na drążku. 
Wszyscy uczniowie bardzo się starali dojść do 
zwycięstwa, świetnie się przy tym bawiąc.  
W przeciąganiu liny I miejsce zajęła klasa IIIa,          
II miejsce - IIId, a w podnoszeniu sztangi wygrał 
Piotr Chuk z kl.IIIc.  Po wymienionych wyżej 
konkurencjach rozpoczął się mały turniej piłki 
nożnej, w którym zwyciężyła klasa IIId. 

Wyniki konkurencji sportowych:  

 Podciąganie na drążku- chłopcy: 

I miejsce - Tomasz Krawiecki klasa IIIa                    
(18 powtórzeń) 

I miejsce - Piotr Chuk klasa IIIa (18 powtórzeń) 

II miejsce - Krzysztof Walaszczyk klasa IIIa (14 
powtórzeń) 

Zwis na drążku na czas – dziewczęta: 

I miejsce - Anna Woś klasa Ib (1min, 7 s) 

II miejsce - Martyna Czarnecka klasa IIb (1min, 
4s) 

III miejsce - Nikola Dziewięcka klasa Ic (54 s) 

Przeciąganie liny( chłopcy)- rozgrywki 
międzyklasowe: 
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I miejsce - klasa IIIa 

II miejsce - klasa IIId 

III miejsce - klasa IIb 

Przeciąganie liny (dziewczęta)- rozgrywki 
międzyklasowe: 

I miejsce - klasa IIb 

II miejsce - klasa Ia 

III miejsce - klasa Ib 

Wyciskanie sztangi na ławeczce leżąc (ciężar 30 
kg -klasa I): 

I miejsce - Wiktor Rogula (26 powtórzeń) 

II miejsce - Daniel Walaszczyk (18 powtórzeń) 

Wyciskanie sztangi na ławeczce leżąc (ciężar 40 
kg -klasa II): 

I miejsce - Sebastian Klamka (19 powtórzeń) 

II miejsce - Maciej Piątek (17 powtórzeń) 

III miejsce - Krzysztof Klamka (16 powtórzeń) 

Wyciskanie sztangi na ławeczce leżąc (ciężar 51 
kg -klasa III): 

I miejsce - Piotr Chuk (17 powtórzeń) 

I miejsce - Piotr Korban (17 powtórzeń) 

II miejsce - Maciej Chodur (15 powtórzeń) 

Wyciskanie Strong Men: 

I miejsce - Piotr Chuk klasa IIIc - 79 kg 

II miejsce - Piotr Korban klasa IIIa 69kg 

III miejsce - Krzysztof Walaszczyk klasa IIIa             
64 kg 

 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
Dzień Sportu Szkolnego – ciąg dalszy. 
 
         Autorami wszystkich konkurencji byli 
nauczyciele wychowania fizycznego. 

        
Tego dnia,  w obecności              
funkcjonariusza Policji, 
odbył się również 
egzamin praktyczny na 
kartę rowerową  i moto-
rowerową. 
 
 

 

 
Egzamin praktyczny na kartę motorowerową. 
 
 

 
Konkurencja sportowa – przeciąganie liny- 
dziewczęta. 
 
            Dzień Sportu Szkolnego był integralną 
częścią akcji profilaktycznej  „ Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”. 
 
Opracowanie: Rafał Gajos i Agnieszka Gajos. 
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Konkurencja sportowa: przeciąganie liny - 
chłopcy. 
 

 
Konkurencja sportowa: podciąganie na drążku- 
chłopcy. 
 

 
Mały turniej piłki nożnej. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Drodzy Pedagodzy, 

Kochani Uczniowie  

Za Wami rok wytężonej pracy umysłowej, 

nagrodzonej osiągnięciami i satysfakcją                          

z uzyskanych wyników. Doceniam wysiłek  

i szczerze gratuluję sukcesów odniesionych na 

polu dydaktyki, wychowania i sportu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relacja z uroczystości zakończenia roku 

szkolnego 2009/2010 w następnym numerze. 
Do zobaczenia po wakacjach☺ 

                                                    REDAKCJA 
 
 
 

UWAGA KONKURS!!! 
 
Redakcja „Szkolnego Echa” ogłasza konkurs  
w dwóch kategoriach: 
1. Najciekawsze wakacyjne wspomnienia – tekst 

1 strona A4. 
2. Konkurs fotograficzny – „Wakacje  

w obiektywie”. 
 
Prace prosimy nadsyłać e-mailem na adres 
redakcji:  redakcjawolica@x.wp.pl do 30.09.2010.  
Najciekawszą pracę oraz zdjęcia opublikujemy  
w naszej gazetce. Czekają nagrody!!!                         

 
                                         REDAKCJA 
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Zasłużony czas letniego odpoczynku niech 

upłynie Wam przyjemnie i bezpiecznie. Życzę, 

aby nadchodzące wakacje obfitowały  

w niezapomniane wrażenia, wspaniałe 

przeżycia i przyniosły dużo pozytywnej energii. 

Wierzę, że wrócicie do swoich szkolnych 

obowiązków zadowoleni, wypoczęci  i pełni 

nowych sił do pracy.  

Świętokrzyski Kurator Oświaty 

Małgorzata Muzoł 

www.kuratorium.kielce.pl 
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