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22 czerwca – UROCZYSTE                         
ZAKO ŃCZENIE 

ROKU SZKOLNEGO 2010/2011 
 
Udanych, bezpiecznych wakacji życzy  
                                         REDAKCJA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Czerwiec 2011 
 
 

1 czerwca – MIĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ DZIECKA 

 
Aby wszystkie fajne dni 

w żółwim tempie upływały, 
by co dzień uśmiechał się 

do Was świat cały. 
By nigdy nie było 
porannej pobudki 

i wiał wiatr specjalny 
co rozwiewa smutki. 

 
Z najlepszymi życzeniami 

Dyrekcja i  nauczyciele ZSO w Wolicy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 czerwca – DZIEŃ OJCA 
 
 

Drodzy Tatusiowie zróbcie ważne miny,  
bo to piękna rola być głową rodziny... 

 
 
 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Pani Agnieszka Gajos 
Belfrem Roku 2010/2011 

 
Nauczyciel ZSO w Wolicy pani Agnieszka 

Gajos została najpopularniejszym 
nauczycielem województwa świętokrzyskiego 

roku szkolnego 2010/2011.   
Ogromne gratulacje! 

 
Informacja ze strony www.echodnia.eu 
 
            Ponad 240 pedagogów zostało 
zgłoszonych do tegorocznej edycji plebiscytu 
Belfer Roku. Akcja ruszyła 10 marca,                           
a zakończyła się 19 maja. Do samego końca 
ważyły się losy zwycięstwa. Kandydatów do 
pierwszego miejsca było wielu. 
           Jednak już znamy nazwisko zdobywcy 
przyznawanego po raz piąty tytułu Belfer Roku. 
Po zliczeniu głosów nadesłanych kuponami                      
i SMS-ami bezkonkurencyjna okazała się 
Agnieszka Gajos - nauczycielka biologii, chemii 
i przyrody w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Wolicy, w gminie Chęciny. Triumf święci 
nauczyciel z małej miejscowości, znany nie tylko 
z dobrej pracy, ale także z działalności                         
w harcerstwie i wielu innych dziedzinach. 
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Druga od lewej: Pani Agnieszka Gajos                        

na Gali Belfer Roku 2010/2011 
 

 
Od prawej: pani dyr. Nina Budziosz,   
pani Agnieszka Gajos - Belfer Roku 2010/2011, 
Kurator Oświaty pani Małgorzata Muzoł,  
pani wicedyrektor Mirosława Szymańska. 
 
 

 
Młodzież ZSO z Wolicy  

na Gali Belfer Roku 2010/2011 
 

Fot. Łukasz Zarzycki 
www.echodnia.eu 
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Wywiad z Panią Agnieszką Gajos 
Belfrem Roku 2010/2011 

 
 
- Czy od zawsze chciała Pani być 
nauczycielem? 
Pani Agnieszka:  Mało kto zaraz po maturze 
dokładnie wie kim chce być w przyszłości. Ja   
w tym czasie marzyłam o zawodzie lekarza 
pediatry. Zawsze lubiłam przedmioty 
matematyczno - przyrodnicze, a już najbardziej 
lubiłam uczyć się biologii. Podjęłam studia na 
ówczesnej Akademii Świętokrzyskiej na kierunku 
biologia. Dopiero w czasie praktyk odkryłam, jak 
bardzo kreatywna i wciągająca może być praca 
nauczyciela. Prawdopodobnie miałam wiele 
szczęścia, gdyż spotkałam na swojej drodze ludzi, 
którzy zarazili mnie swoją pasją do nauczania i od 
których bardzo wiele się nauczyłam. 
 
- Czy czuje się Pani spełniona zawodowo? 
Pani Agnieszka: Tak, praca w zawodzie 
nauczyciela daje mi ogromną satysfakcję. Cieszę     
się, że jestem nauczycielem, bo kocham to, co 
robię.  
 
- Dlaczego wybrała Pani nauczanie biologii  
i chemii? Który z tych przedmiotów jest bliższy 
Pani sercu? 
Pani Agnieszka: Tak, jak wspominałam te 
przedmioty wybrałam z moich zainteresowań 
medycznych. Lubiłam uczyć się biologii,                      
a szczególnie anatomii człowieka. W szkole 
podstawowej brałam udział w olimpiadzie 
biologicznej, maturę też pisałam z tego 
przedmiotu. W zawodzie nauczyciela musimy 
ciągle się rozwijać, doskonalić swoje 
umiejętności, aby nie zostać w tyle. Dlatego też 
chemię czy przyrodę studiowałam podyplomowo 
na Akademii Świętokrzyskiej. Który przedmiot jest 
bliższy mojemu sercu… no nie wiem, lubię                     
i biologię i chemię, trudno wybrać, powiem -  
przyrodę. 
 
- Co Pani lubi robić w wolnym czasie? 
Pani Agnieszka: Wolnego czasu mam bardzo 
mało. Po pracy w szkole, zajmuję się domem: 
sprzątam, gotuję, pomagam córeczkom                          
w odrabianiu pracy domowej. Kiedy mogę już 
odpocząć wybieram odpoczynek czynny: pracę                  
w ogrodzie, rodzinne wypady rowerowe. 
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- Jak współpracuje się Pani z harcerzami                        
z naszej szkoły? 
Pani Agnieszka: Bardzo dobrze. Harcerze są 
bardzo odpowiedzialni i sumiennie wywiązują się 
z powierzonych zadań. Lubimy wspólnie ze sobą 
spędzać czas. Organizujemy zajęcia z udzielaniem 
pomocy przedlekarskiej, musztry, robienia węzłów 
itp. Ostatnio byliśmy na trzydniowym zimowym 
biwaku harcerskim w Kielcach. Miał on formę 
integracji harcerzy z województwa święto-
krzyskiego, wspólnego śpiewu, pląsów. Zawsze 
mogę na moich harcerzy liczyć.  
 
- Jak Pani zareagowała na nominację do 
plebiscytu Belfer Roku? 
 Pani Agnieszka: Nominacją byłam mile 
zaskoczona, ale i pełna obaw o końcowy wynik. 
Nikt nie chce być ostatni…(śmiech). Przyznaję, że 
w/w konkursie miałam wysoko postawioną 
poprzeczkę, gdyż w gronie naszych nauczycieli, 
znajduje się dwóch laureatów tego plebiscytu:              
p. Jevgienija  Kulczycka i p. Dariusz Gorzelak. 
Tak naprawdę wygraną traktuję jako sukces nie 
tylko mój, ale całej szkoły i społeczności lokalnej. 
Jestem ogromnie wdzięczna dyrekcji, nauczycie-
lom, uczniom, rodzicom, za tak duże wsparcie dla 
mojej osoby w plebiscycie ,,Belfer Roku”.                     
W sumie otrzymałam 4663 głosów, w tym 3300 
kuponów. Za wszystkie głosy serdecznie dziękuję.  
 
- Jakie emocje towarzyszyły Pani podczas gali 
Belfer Roku? 
 Pani Agnieszka: Byłam ogromnie szczęśliwa, 
wzruszona. Cieszyłam się, że towarzyszą mi w tak 
ważnym dla mnie wydarzeniu  uczniowie naszej 
szkoły, dyrektor p. Nina Budziosz i v-ce dyrektor 
p. Mirosława Szymańska, Burmistrz naszej gminy 
p. Robert Jaworski, najbliżsi. Dopiero podczas 
odbierania statuetki Belfer Roku 2011 dotarło do 
mnie, jak wielki sukces razem osiągnęli śmy, 
pokonując, jako stosunkowo mała placówka, 
największe kieleckie szkoły. 
  
- Bardzo dziękujemy Pani za rozmowę. 
 
Wywiad przeprowadziły:  
 
Paulina Sołtys i Karolina Seweryn, kl. IIIc 
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X Mi ędzynarodowa 
Konferencja Instytucji 

Kształcących:  
„J ęzyk Rosyjski                      

i współpraca 
międzykulturowa 

 w edukacji 
nowoczesnej”. 

 
 Nauczycielka języka rosyjskiego z naszej 
szkoły pani Jevgenija Kulczycka wzięła udział       
w konferencji międzynarodowej w Moskwie, na 
zaproszenie Władz Moskwy. Konferencja odbyła 
się 27-29 kwietnia 2011 roku w budynku Rządu 
Moskwy. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy 
szkół, przedstawiciele organów prowadzących                 
edukację narodową z różnych krajów, instytucji 
edukacyjnych, organizacji społecznych, przedsta-
wiciele prasy, pracujący w strefie wsparcia języka 
rosyjskiego za granicami Rosji, naukowcy, 
pedagodzy, specjaliści strefy ogólnego wykształ-
cenia Moskwy i innych regionów Rosji.                     
W konferencji także uczestniczyli przedstawiciele 
młodzieży – uczniowie, którzy zwyciężyli                  
w Konkursie międzynarodowym dziecięcych prac 
pisemnych „Dialogi w j ęzyku rosyjskim: ró żne 
kultury – jedyny świat”  (18 osób). 
 Konferencja odbywa się każdego roku                
i jest zorganizowana przez Rossotrudniczestwo, 
Międzynarodowe stowarzyszenie pedagogiczne, 
Międzynarodową Radę rodaków rosyjskich. 
 

 
Pani Jevgenija Kulczycka na konferencji w Moskwie. 
 
 
Opracowanie: mgr Jevgenija Kulczycka  
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XLI Wojewódzki Konkurs Recytatorski  

„Poezja i proza na Wschód od Bugu”. 
 
 12 maja 2011 r. w Wojewódzkim Domu 
Kultury odbył się kolejny konkurs recytatorski                
w którym już tradycyjnie brali udział nasi 
uczniowie. W tym roku naszą szkołę godnie 
reprezentowały: ze Szkoły Podstawowej – 
uczennica kl. V Aleksandra Kulczycka,                      
z Gimnazjum – uczennica kl. Ia Ewa Budziosz 
(laureatka 1 miejsca w roku 2009, która 
reprezentowała nasze województwo na 
Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim                 
w Jaworze). 
 Gratulujemy naszym uczestniczkom                
i życzymy dalszych sukcesów oraz wygranej             
w następnym konkursie w roku 2012! 
 Uczniów do konkursu przygotowała pani 
Jevgenija Kulczycka. 

 
Od lewej: Ewa Budziosz, kl.Ia, Aleksandra Kulczycka, kl.V 
 
Opracowanie: mgr Jevgenija Kulczycka 

Finał konkursu na najlepszą stronę 
internetową 

Drodzy nauczyciele, rodzice, uczniowie                         
i przyjaciele ZSO w Wolicy! 

         Informujemy, że dobiegł końca konkurs na 
najlepszą szkolną stronę internetową. Miło nam 
poinformować, że nasza strona szkolna 
uplasowała się na czwartym miejscu w ogólnej 
klasyfikacji w głosowaniu internatów.                        
W konkursie wzięło udział ponad 1000 szkolnych 
stron. Dziękujemy za wszystkie oddane głosy! 

                                                Magdalena Nowak 
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Nasza uczennica 
nagrodzona w XII edycji 

ogólnopolskiego Konkursu 
„Kamienne archiwum 

Ziemi”!!! 

          W Państwowym Instytucie Geologicznym 
w Kielcach 20 maja 2011 r. odbyło się 
podsumowanie XII edycji ogólnopolskiego 
Konkursu „Kamienne archiwum Ziemi”. 

          Obecni byli prawie wszyscy laureaci                 
z opiekunami, w sumie 52 osoby. Po krótkiej 
części oficjalnej odbyła się część najprzyjemniej-
sza, czyli wręczenie nagród, następnie uczestnicy 
uroczystości zwiedzili muzeum geologiczne.             
W godzinach południowych zmęczonym 
laureatom i ich opiekunom zaserwowano gorący 
posiłek. Na koniec odbyła się przed gmachem 
Oddziału sesja zdjęciowa. 

 
Naszą szkołę w konkursie reprezentowali:  

Klaudia Seweryn – klasa II c 
Dominik Szewczyk – klasa II c 

Karol Łapot – klasa II a 
Bartosz Zegadło – klasa II a 

 
            Uczniowie przygotowali ciekawe prace 
oparte na badaniach terenowych oraz studium 
literatury.  
           Klaudia Seweryn zdobyła III nagrodę             
w konkursie i otrzymała nagrodę z rąk Dyrektora 
Państwowego Instytutu Geologicznego w Warsza-
wie. 

Gratulacje dla uczennicy i opiekuna- pani 
Grażyny Barwinek. 

Relacja z uroczystości zamieszczona jest na 
stronie: 

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/muz
eum/konkurs/regiony/kielce 

Opracowanie: dr Grażyna Barwinek 
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Klaudia na tle nagrodzonych prac w konkursie 

plastycznym z nagrodą i dyplomem 
 
 

 
Wręczenie nagrody 

 

 
Klaudia wśród laureatów przed budynkiem PIG               

w Kielcach 
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Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

oraz Święto Strażaka 
 
        Dnia 3 maja 2011 roku poczet flagowy 
gimnazjum i harcerze z ZSO w Wolicy wraz                
z opiekunami panią Agnieszką Gajos i panią 
Magdaleną Nowak oraz z panią dyrektor Niną 
Budziosz i panią wicedyrektor Mirosławą 
Szymańską, uczestniczyli w uroczystej mszy 
świętej w Kościele Parafialnym w Chęcinach. 
 

 

Delegacja ZSO w Wolicy w Kościele pod wezwaniem św. 
Bartłomieja w Chęcinach dumnie reprezentuje szkołę. 

            Msza odprawiona została w 220 rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz w intencji 
wszystkich Strażaków z Gminy i Miasta Chęciny 
w związku ze  wspomnieniem liturgicznym św. 
Floriana, które w Kościele katolickim obchodzone 
jest 4 maja.  

Opracowanie: Magdalena Nowak 

„ Święta majowe w naszej szkole” 

          W naszym gimnazjum odbył się uroczysty 
apel z okazji Dnia Flagi RP oraz 220 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Młodzież  
przygotowała p. Anna Wrzoskiewicz i p. Tomasz 
Żelichowski.    
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Dzień Ziemi i Dzień Niezapominajki 
 
 

           Uczniowie klasy IIIc , pod kierunkiem 
nauczycieli  pani Grażyny Barwinek i pani 
Teresy Gocał, przygotowali poranek związany            
z obchodami Dnia Ziemi i Święta 
Niezapominajki. W programie uroczystości 
odbył się pokaz prezentacji multimedialnej. 
Zwrócono uwagę na historię Dnia Ziemi na 
świecie i w Polsce. 
 

 
 
 

 
Od lewej: Paulina Sołtys, Żaneta Kędzior,                

Karolina Seweryn, kl. IIIc 
 
 

Opracowanie: dr Grażyna Barwinek 
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67 rocznica Pacyfikacji Wolicy 
 
             Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących               
w Wolicy oraz Związek Kombatantów RP i BWP 
Koło Nr 54 w Chęcinach byli organizatorami 
uroczystości patriotyczno-religijnych upamiętnia-
jących 67 rocznicę Pacyfikacji Wolicy, które 
odbyły się w dniu 26 maja 2011r. w kościele 
parafialnym p.w. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego w Wolicy. 
 

 
 
           Uroczystości zaczęły się od zbiórki 
pocztów sztandarowych i uczestników 
uroczystości patriotyczno - religijnych w Kościele 
p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wolicy. 

 

 
              
           Następnie pani dyrektor Nina Budziosz 
powitała wszystkich zgromadzonych gości. 
Kolejnym punktem był program słowno- 
muzyczny wraz z prezentacją multimedialną               
w wykonaniu uczniów ZSO w Wolicy pod kierun- 
kiem pani Lidii Pierzak  i pana Przemysława 
Gruszki. 
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              Po wysłuchaniu wzruszających pieśni                 
i wierszy patriotycznych, została odprawiona 
Msza Święta. Ksiądz proboszcz Jacek Dąbek 
odprawił Mszę w intencji pomordowanych                 
w 1944 roku, mieszkańców i ofiar II wojny 
światowej. 
 

 
 
 

 
 

              Po Mszy świętej uczestnicy wysłuchali 
przemówień okolicznościowych, a następnie 
złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem 
ofiar Pacyfikacji na cmentarzu i placu szkolnym. 

Opracowanie: mgr Magdalena Nowak 
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IV Jarmark Chęciński 

 
              
 
 

         8 maja 2011 roku na placu przed 
Ośrodkiem Zdrowia w Chęcinach odbył się                
IV Jarmark Chęciński.  
            Nasza szkoła przygotowała własne stoisko 
z materiałami promującymi placówkę. Znalazły 
się tam ciekawe prace uczniów, folder                            
o osiągnięciach naszej szkoły, kronika szkoły. 
Można było również posłuchać informacji                      
o naszej placówce w trzech językach: polskim, 
rosyjskim i angielskim. 
                                     REDAKCJA 

 

 
 

 
Wicewojewoda Świętokrzyski Beata Oczkowicz 

wpisuje się do kroniki naszej szkoły. 
 
 
Fot: GMINNY PORTAL INTERNETOWY 
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Święto Chęcin 
 

Dnia 11 czerwca 2011 roku dyrekcja, 
nauczyciele i uczniowie naszej szkoły wzięli 

udział w obchodach Święta Chęcin. 

 
 

 
 

 
Fot. p.G. Barwinek 
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ZAJĘCIA TERENOWE                                  
Z GEOGRAFII 

 
           10 czerwca 2011 r. klasy I uczestniczyły               
w zajęciach terenowych. Program zajęć związany 
był z gminą Chęciny. Realizowany był na kilku 
stanowiskach. 
           Uczniowie zwiedzili Muzealną Izbę 
Górnictwa Kruszcowego w Miedziance, zakon 
Ojców Franciszkanów, Niemczówkę oraz ruiny 
Zamku Królewskiego w Chęcinach oraz przeszli 
Ścieżkę Mnicha. Na każdym stanowisku 
rozwiązywali zadania z karty pracy. Uczniowie 
byli dociekliwi i starannie wykonywali ćwiczenia. 
 

 
Ćwiczenia z mapą turystyczną. Igor i Adrian 

opanowali już sztukę… trzymania mapy! 
Uczniom pomagała Pani L.Pierzak. 

 
 

 
Klasa Id słucha relacji przewodnika, ale Iza 

Molenda woli jednak „oko” obiektywu. 
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Pan K. Kasiński opowiada o historii Niemczówki. 

 
 

 
Aby dostać się na wieżę zamkową                             

trzeba stać w długiej kolejce.  
 

            W realizacji ćwiczeń pomagali 
nauczyciele: p.Lidia Pierzak, p.Jolanta Paź, 
p.Magdalena Nowak, p.Tomasz Żelichowski.  
Za pomoc dziękuje nauczyciel geografii. 

 
Opracowanie: n-l geografii Grażyna Barwinek 
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Projekt edukacyjny                                                     
,,Wolica – moja mała Ojczyzna” 

              W związku z rozporządzeniem MEN 
uczniowie klas pierwszych i drugich od lutego 
2011 roku do maja realizowali projekt edukacyjny 
pod hasłem: ,,Wolica – moja mała Ojczyzna”. Ze 
względu na różnorodność zainteresowań 
młodzieży powstało ponad dwadzieścia grup 
projektowych. Każdy miał możliwość wyboru               
i sprawdzenia się w różnych dziedzinach. Jedni 
badali etymologię nazwy Wolica, inni 
przeprowadzali wywiady z ciekawymi postaciami 
bądź sporządzali biografie na podstawie różnych 
źródeł, opinii. Gimnazjaliści wcielali się również 
w fotografów, poetów, tłumaczy, badaczy 
struktury zatrudnienia. To tylko niektóre działania 
uczniów.  W realizację projektu zaangażowali się 
wszyscy nauczyciele sprawując opiekę nad 
zespołami. 

           06 czerwca w naszej szkole odbyło się 
podsumowanie projektu edukacyjnego. Efekty 
swojej pracy uczniowie prezentowali w obecności 
Dyrekcji, Burmistrza Miasta i Gminy Chęciny-            
p. Roberta Jaworskiego, Sekretarza – p. Pawła 
Broli oraz nauczycieli, rodziców, kolegów 
koleżanek. 

          Wynikiem prac poszczególnych grup są 
prezentacje multimedialne, gazetki, rysunki, 
makieta nieistniejącej już wieży ciśnień, wiersze 
oraz album zawierający m.in. krótką informację             
o położeniu Wolicy, ciekawych i ważnych 
miejscach z tłumaczeniem na język rosyjski                 
i angielski. 

        Dzięki pracy nad realizacją projektu 
uczniowie wzbogacili się o nowe doświadczenia, 
udoskonalili pracę w zespole, nauczyli się 
samodyscypliny i wykorzystywania różnych 
narzędzi badawczych. Wiedzą gdzie i jak 
poszukiwać informacji, jak dokonywać selekcji 
zebranego materiału a przede wszystkim pogłębili 
wiedzę na temat ,,małej Ojczyzny”. 

            Panu dr Januszowi Wróblewskiemu oraz 
Wszystkim osobom, które pomogły i umożliwiły 
uczniom realizację szkolnego projektu 
edukacyjnego dziękuje Dyrekcja, nauczyciele                
i uczniowie.   
Koordynator projektu:  mgr Renata Sowińska 
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„WOLICA - MOJA MAŁA OJCZYZNA” 
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V Spotkanie Integracyjne                         
Osób Niepełnosprawnych. 

            3 czerwca byliśmy w Masłowie na                  
V Spotkaniu Integracyjnym Osób Niepełno-
sprawnych. Starostwo Powiatu Kieleckiego 
umożliwiło nam wyjazd, udostępniając samochód 
przeznaczony do przewozu osób niepełnospraw-
nych. Zlot rozpoczął się wspólnym śpiewem 
prowadzonym przez siostrę Letycję. Uroczystej 
Mszy św. przewodniczył bp.Kazimierz Ryczan               
i bp.Marian Florczyk. Po błogosławieństwie 
odbyły się występy młodych artystów, 
indywidualne rozmowy, poczęstunek. Bardzo się 
cieszymy , że mogliśmy już drugi raz być                
w Masłowie. Było to dla nas niezapomniane 
przeżycie.  

                 Mateusz Pierzak, kl. Ic 
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Od lewej: Mateusz Pierzak, p. Joanna Dziuba                 

i Paweł Nowak. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 
Relacja z wycieczki  

do Chrobrza. 
 

              
                   15 czerwca byliśmy na wycieczce                  
w Chrobrzu. W pięknym parku znajduje się Pałac 
Wielopolskich, obecnie siedziba Samorządowego 
Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia. 
Zwiedziliśmy wystawę artystów ludowych 
Barbary i Tadeusza Buczyńskich "Sztuka 
naiwna-czyli coś z niczego". Miło spędziliśmy 
czas . Państwo Buczyńscy osobiście oprowadzili 
nas po parku, opowiadając historię jego 
powstania. 
 
 

 
Mateusz Pierzak i Paweł Nowak  

wraz z panią Barbarą Buczyńską- artystką ludową. 
 
 
 

 
Pani Joanna Dziuba z eksponatem wystawy. 
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Dziękujemy Starostwu Powiatu Kieleckiego za 
zorganizowanie transportu, bez którego nasza 

wycieczka nie mogłaby się odbyć. 
                                                  Joanna Dziuba 

 
Sprawozdania zostały przygotowane przez 

Mateusza Pierzaka, ucznia klasy Ic, (nauczanie 
indywidualne), pod kierunkiem 

pani mgr Joanny Dziuby. 
 

 



OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 
 

Zwycięstwo naszych gimnazjalistów 
w III Rundzie Szkolnej 
Ligii tenista Stolowego. 

 
            27 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkół 
w Bilczy odbyła się III Runda Szkolnej Ligi 
Tenisa Stołowego szkół gimnazjalnych. Nasze 
Gimnazjum reprezentowali: Wiktor Stawiarz, 
Patryk Mijał, Mateusz Kaczmarski, Daniel 
Domagała. 
            Wysokie - drugie miejsce i 17 pkt zdobył 
Wiktor Stawiarz. Patryk Mijał i Mateusz 
Kaczmarski uplasowali się na pozycjach 9-12, 
zdobywając 6 pkt. Natomiast Daniel Domagała, 
zajmując miejsce 13-16, zdobył 2pkt. Nasi 
reprezentanci uzyskali w sumie największą liczbę 
punktów i zwyciężyli w swej kategorii wiekowej.  
Klasyfikacja III Rundy Szkolnej Ligi Tenisa 
Stołowego: 

1. Gimnazjum Wolica 31pkt 
2. Gimnazjum Ćmińsk 23 pkt 
3. Gimnazjum 23 Kielce 20 pkt 
4. Gimnazjum Chęciny 17 pkt 
5. Gimnazjum Jędrzejów 15 pkt 
6. Świetlica „Plus” Kielce 14 pkt 
7.  Gimnazjum Bilcza 13 pkt 
8. Gimnazjum Mąchocice Kapitulne 9 pkt 

 
Opiekun: mgr Rafał Gajos 

 
Półfinał Wojewódzki 

 
             Młodzi piłkarze ręczni  Gimnazjum                
z  Wolicy w dniu 18.05.2011 r. wzięli udział           
w Półfinale Wojewódzkim w Piłce Ręcznej 
chłopców Szkół Gimnazjalnych rocznik 1995-97 
rozgrywanym w Busku Zdrój . W turnieju  brały 
udział gimnazja z Buska, Bilczy, Bogorii                      
i Wolicy. Turniej rozgrywany systemem "każdy              
z  każdym" . Mecze były niezwykle zacięte i stały 
na wysokim poziomie. Po rozegraniu wszystkich 
meczy tabela końcowa zawodów przedstawia się 
następująco: 

I miejsce -  Gimnazjum Bogoria 
II miejsce - Gimnazjum Busko 

III miejsce - Gimnazjum Wolica 
IV miejsce - Gimnazjum Bilcza 

Najlepszym zawodnikiem drużyny z Wolicy był 
Daniel Walaszczyk. 

 
Opiekun: mgr Tomasz Dziurzyński 
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Wiktor Stawiarz z klasy Ib 
najlepszym tenisistą stołowym 

województwa świętokrzyskiego!!! 
 
 

 
Wiktor Stawiarz i pan Rafał Gajos. 

 
           9 czerwca 2011 roku w Zespole Szkół               
w Bilczy odbył się finałowy turniej „Masters” 
Szkolnej Ligi Tenisa Stołowego. Do tego turnieju 
o zasięgu wojewódzkim awans uzyskali 
zawodnicy, którzy uplasowali się na miejscach            
1-8 w swoich kategoriach wiekowych, po 
zsumowaniu całego sezonu.  
Wiktor Stawiarz, pokonując wszystkich rywali, 
okazał się najlepszym tenisistą stołowym              
w województwie świętokrzyskim.  
          Brawo Wiktor, oczekujemy następnych 
sukcesów! 

 
Opiekun: mgr Rafał Gajos 
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