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14 października 

DZIEŃ  EDUKACJI  NARODOWEJ  
 

„Wykształcenie to dobro,  
którego nic nie jest w stanie nas 
pozbawić”  
W podziękowaniu, za trudną pracę  
i wskazanie właściwej drogi  
życzymy dużo wytrwałości,  
sukcesów zawodowych  
jak również uśmiechu każdego dnia... 

 
    SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Wrzesień - Październik 2011 
 
 

KONIEC REMONTU 
 

NASZEJ SZKOŁY!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 września –   UROCZYSTA INAUGURACJA 
                        ROKU SZK. 2011/2012 
 
20 września – UROCZYSTE OTWARCIE 
                        GIMNAZJUM 
 
30 września –  DZIEŃ CHŁOPAKA 
 
 
 
 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 
DZIECI UCZĄ SIĘ DYPLOMACJI 

         Od 19 do 29 czerwca 2011 roku odbywała 
się kolejna edycja projektu „Akademia dziecięcej 
dyplomacji”.  Do szkoły w Wolicy przyjechała 
13-osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami  
z Gimnazjum nr 1522 z Moskwy.  

        Program zwiedzania Polski, jak zawsze, był 
bardzo bogaty i obszerny. Oprócz wycieczek  
uczestnicy projektu spotkali się z Burmistrzem 
Gminy Chęciny Panem Robertem Jaworskim,  
z Prezesem Stowarzyszenia „Polska – Wschód” 
Panem Jerzym Suchańskim (który ufundował nam 
piękne koszulki z napisem „Akademia dziecięcej 
dyplomacji” i z wizerunkiem polskiej i rosyjskiej 
flagi). Witał nas także w budynku Urzędu 
Marszałkowskiego Przewodniczący Sejmiku  
województwa Świętokrzyskiego Pan Marek Gos. 
W czasie pobytu moskiewscy goście zwiedzili 
Chęciny, Oblęgorek, Święty Krzyż, Kielce, 
Kraków, Zakopane, Warszawę.  W Kielcach 
młodzież  zwiedziła Muzeum Zabawy i Zabawek  
i uczestniczyła w koncercie „Sabat czarownic”, 
który odbył się w amfiteatrze Kadzielnia.  Goście 
byli zachwyceni Polską oraz organizacją ich 
pobytu w Wolicy. W wolnym czasie bawili się 
razem, spotykając się w domach przyjmujących 
ich rodzin, grali w piłkę, spacerowali oddychając 
wiejskim powietrzem. A przede wszystkim uczyli 
się języka rosyjskiego i polskiego! 

          Z naszej strony opiekunami w czasie 
wyjazdów dzieci na wycieczki były panie: 
Grażyna Barwinek, Barbara Czupryńska, Jolanta 
Paź, Renata Sowińska. 

        Dziękujemy wszystkim naszym partnerom za 
współpracę i pomoc. Najbardziej dziękujemy Pani 
Dyrektor Ninie Budziosz, która podpisała  
w kwietniu tego roku Umowę, kontynuującą 
współpracę z Gimnazjum nr 1522 z Moskwy  
i zrobiła bardzo wiele żeby wymiana kulturalna 
odbyła się na wysokim poziomie. 

Koordynator projektu,  
nauczycielka języka  rosyjskiego 

Jevgenija Kulczycka 
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24.06.2011 - Nad Morskim Okiem.  
p. J.Kulczycka i p.Maryna Majorowa- 

nauczycielka z Moskwy.  

 

26.06.2011 - Muzeum Laureata Nagrody Nobla 
pisarza Henryka Sienkiewicza.   

 

26.06.201- Pomnik na cmentarzu radzieckich 
jeńców wojskowych, zamordowanych przez 

hitlerowców na Św.Krzyżu w latach 1941-1944. 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Fotorelacja z pobytu  
Gimnazjalistów z Moskwy w Polsce. 

 

 
22.06.2011 - W Skansenie w Tokarni. 

 

 
22.06.2011 - Zaglądamy do starej studni  

w Skansenie. 
 

 
23.06.2011- Zwiedziliśmy Kraków.  

Królewski Zamek na Wawelu. 
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27.06.2011 - Pamiątkowe zdjęcie 

 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach. 
 

 
27.06.2011 - Warszawa. Stare Miasto.  

Wycieczkę prowadzi członek stowarzyszenia 
rosyjskich rodaków. 

 

 
Warszawa 

 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Zakończenie roku szk. 2010/2011 

            22 czerwca 2011 roku w Podzamczu 
Chęcińskim odbyło się uroczyste zakończenie 
roku szkolnego dla uczniów gimnazjum. 
Zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli  
i uczniów powitała pani Nina Budziosz- Dyrektor 
Szkoły oraz pan Robert Jaworski - Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny.  

           W podniosłej atmosferze, za bardzo dobre 
wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, najlepsi 
uczniowie: Ewa Budziosz, Wiktor Stawiarz, 
Magdalena Ptak, Karol Łapot, Grzegorz 
Baran, Anna Woś, Klaudia Seweryn, Klaudia 
Kadykało, Wiktor Budziosz, Paulina Sołtys  
i Karolina Seweryn, otrzymali  Nagrody 
Burmistrza, a rodzice  za osiągnięte wyniki 
swoich dzieci, wyrazy uznania. Uczniowie, którzy 
w roku szkolnym 2010/2011 uzyskali tytuł 
laureata: Paulina Sołtys, Klaudia Seweryn, 
Bożena Tuz, Wiktor Budziosz w nagrodę z rąk  
Burmistrza Gminy i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej – pana Cezarego Mielczarza, odebrali 
rowery. Obecnym gościom i nauczycielom złożyli 
życzenia i wręczyli kwiaty: pan Robert Pasiek-
Przewodniczący Rady Rodziców oraz pani Dorota 
Kadykało.  
          Uroczystość uświetnił występ artystyczny  
i prezentacja multimedialna w wykonaniu 
uczniów z klas trzecich.  

Opracowanie: Magdalena Nowak 

 
Laureaci konkursów przedmiotowych  

otrzymali Nagrody Burmistrza – rowery. 
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Uroczystość zakończenia roku szkolnego 

 z udziałem zaproszonych Gości. 
 

 
W uroczystości udział wzięli  

przedstawiciele Rady Rodziców. 
 

 
Uczniowie kończący Gimnazjum  

podczas ostatniego występu artystycznego. 
  
 
Fot. Krzysztof Taborski 
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WAKACJE Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 

             29 czerwca moskiewscy uczestnicy 
„Akademii Dziecięcej Dyplomacji” wyjechali do 
Rosji zabierając ze sobą najlepsze wrażenia  
z  pobytu w naszym kraju, a już za tydzień 
otrzymaliśmy telefon z Urzędu Marszałkowskiego 
z zaproszeniem dla naszych uczniów, aby  
towarzyszyli  grupie rosyjskich dzieci 
przebywających w naszym województwie. 

            16-osobowa grupa dzieci i młodzieży  
z Obwodu Riazańskiego wraz z opiekunami 
przyjechała do Kielc na wakacje. W roku 2010 ich 
tereny były najbardziej dotknięte falą pożarów 
lasów.  Pobyt dzieci  zorganizowano dzięki 
osobistemu zaangażowaniu Ambasadora RP  
w Federacji Rosyjskiej Wojciecha 
Zajączkowskiego oraz konsula Michała Greczyło, 
a także współpracy Ambasady RP w Federacji 
Rosyjskiej, Samorządu Województwa Święto-
krzyskiego i grupy OST Gromada.  

              Dwa wieczory (10 i 12 lipca)  
spędziliśmy z rosyjskimi dziećmi, których rodziny 
zostały najbardziej poszkodowane w żywiole. 
Spłonęły ich domy, niektórzy stracili bliskich, na 
ich oczach ginęły ich ulubione zwierzęta domowe.  
Uczniowie z Gimnazjum w Wolicy bardzo szybko 
odnaleźli kontakt z rówieśnikami. Pomogła w tym 
dobra znajomość języka rosyjskiego nauczanego 
w naszej szkole oraz uczestnictwo szkoły  
w międzynarodowym projekcie „Akademia 
Dziecięcej Dyplomacji”. Dzieci z Riazani  
z radością oczekiwały na spotkania z polskimi 
uczniami. 
            14 lipca w Pałacu Biskupów Krakowskich 
odbyło się spotkanie rosyjskiej i polskiej 
młodzieży z Marszałkiem Województwa 
Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem, z Panią 
Ambasador RP Izabellą Zajączkowską,  
z organizatorami niezapomnianych wakacji, 
pracownikami Muzeum Narodowego. A już 
następnego dnia grupa Rosjan wyjechała do 
Warszawy żeby spotkać się z Pierwszą Damą 
Polski Anną Komorowską. 

               Bardzo dziękujemy naszej młodzieży  
i nauczycielom za udział w tej  akcji dobra  
i przyjaźni. 

Jevgenija Kulczycka 
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W Pałacu Biskupów Krakowskich. Spotkanie  

z Marszałkiem województwa i z panią Ambasador. 
 

 

 
Na grilu w hotelu Gromada w Cedzynie. 

 
 

 
Uczymy wszystkich śpiewać. Piosenkę 

zaśpiewaliśmy razem na spotkaniu z Marszałkiem. 
 

 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Wakacje z j. rosyjskim - fotorelacja 
 

 
Pani Dyrektor Nina Budziosz z przewodnikiem 

wycieczek i z opiekunką z Rosji. 
 

 
12.07.2011 w Rosji - żałoba. Minuta Ciszy 

 

 
W meczu Rosja - Polska zwyciężyła przyjaźń. 
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14.07.2011- Pamiątkowe zdjęcie.  

Wszyscy uczestnicy spotkania 
 

 
W Muzeum Narodowym w Kielcach. 

 

 
Nasza młodzież na spotkaniu  

w Pałacu Biskupów Krakowskich. 
 
 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 
ROZPOCZĘCIE  

ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 
 
           Dnia 1 września 2011 roku w Gimnazjum 
Nr 2 w Wolicy odbyła się uroczysta inauguracja 
roku szk. 2011/2012. Był to szczególny dzień, 
ponieważ po rocznym, gościnnym pobycie 
naszych uczniów w budynku w Podzamczu 
Chęcińskim, nastąpił dzień powrotu do budynku 
szkoły w Wolicy. Budynek po gruntownym 
remoncie czekał na uczniów i nauczycieli.  
          Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: 
Pan Robert Jaworski – Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny oraz Pan Paweł Brola – Sekretarz Gminy. 

REDAKCJA 
 

 
 
 

 
Poczet flagowy: Sylwia Wojtyś, Katarzyna Wojda, 
Bartosz Zegadło. 
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Przemawia Pan Robert Jaworski – Burmistrz 

Gminy i Miasta Chęciny. 
 
 

 
Pani Nina Budziosz – Dyrektor ZSO w Wolicy. 

 
 

 

 
Pierwszy dzień w nowo wyremontowanej szkole. 

 
 
 
 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

UROCZYSTE  OTWARCIE 
GIMNAZJUM 

 

 
 

             20 września 2011 roku – ta data 
przejdzie do historii naszej szkoły. Tego dnia 
miała miejsce uroczystość oddania i symboliczne-
go otwarcia wyremontowanego budynku 
gimnazjum. 

         Pani dyrektor powitała przybyłych gości  
i dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Jego 
Ekscelencja Biskup Ordynariusz Diecezji 
Kieleckiej ks. prof. Kazimierz Ryczan poświęcił 
budynek i  udzielił błogosławieństwa wszystkim 
zgromadzonym na uroczystości. Pan Burmistrz 
Miasta i Gminy Chęciny Robert Jaworski życzył 
nauczycielom wytrwałości w pracy, uczniom 
wielu sukcesów w nowym roku szkolnym, a na 
ręce pani dyrektor złożył podziękowania za 
współpracę i zaangażowanie w remont tej szkoły. 
Życzenia przekazywali również zaproszeni 
honorowi goście. 

            Młodzież na tę okazję przygotowała część 
artystyczną,  chcąc wyrazić swoje podziękowania 
WSZYSTKIM, którzy przyczynili się do tego, by 
w Wolicy funkcjonowało Gimnazjum,    
w szczególności obecnym władzom gminnym na 
czele z panem Burmistrzem Robertem Jaworskim 
oraz władzom szkolnym - pani dyrektor Ninie 
Budziosz, pani wicedyrektor Mirosławie 
Szymańskiej. Program artystyczny wzbogaciły 
swoim występem absolwentki Ilona Pałyga, 
Joanna i Elżbieta Maliszewskie. 

            Odnowiony budynek gimnazjum  oraz 
jego otoczenie zachwyca nie tylko młodzież, 
nauczycieli, rodziców ale wszystkich, którzy mają 
okazję w nim przebywać. 

Opracowanie: Renata Sowińska 
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Biskup Ordynariusz Diecezji Kieleckiej 

 ks. prof. Kazimierz Ryczan 
 

 
Pan Robert Jaworski – Burmistrz Gminy 

 i Miasta Chęciny 
 

 
Pani Nina Budziosz – Dyrektor ZSO w Wolicy. 



FOTORELACJA - OTWARCIE GIMNAZJUM 
 

 
Gości wita Gospodarz Gminy – Pan Robert 

Jaworski Burmistrz Gminy i Miasta  Chęciny. 
 

 
Uczennica Nikola Dziewięcka - laureatka 

ogólnopolskiego konkursu „Zachowaj trzeźwy 
umysł” odbiera nagrodę z rąk Pana Burmistrza. 

 
 

 
Młodzież podczas części artystycznej. 
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Nasze absolwentki - Ela i Joasia Maliszewskie 

podczas koncertu. 

 
Uczestnicy uroczystości otwarcia gimnazjum. 

 

 
Goście przekazują dary dla szkoły. 

 

 
Goście dokonują pamiątkowego wpisu  

w kronice szkolnej. 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 
Nikola Dziewięcka 

laureatką ogólnopolskiej 
kampanii                      

„Zachowaj Trzeźwy 
Umysł” 

                Uczennica klasy II naszego gimnazjum 
Nikola Dziewięcka wzięła udział w konkursie 
plastyczno-literackim pt.„Dorastamy, rozumiemy, 
pomagamy” w ramach akcji "Zachowaj Trzeźwy 
Umysł". 

            Za przygotowanie bardzo ciekawej pracy 
została laureatką wyżej wymienionego konkursu. 
Uroczystość finałowa tegorocznej kampanii, 
podczas której Nikola odebrała nagrodę, odbyła 
się  15 września 20011 roku o godz. 11.00  
w Centrum Olimpijskim w Warszawie.  

 

Nikola odbiera nagrodę: 
 zestaw audio- stereo Panasonic. 

 
Nikola i Pan Piotr Kraśko - znany prezenter  

i dziennikarz TVP na gali w Centrum Olimpijskim. 
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Nikola wraz z opiekunem SU- 

 Panią Jolantą Paź. 
 

 
Nikola z mamą na uroczystości finałowej. 

 
             Kampania „Zachowaj Trzeźwy  Umysł” 
to realizowana od 2001 roku pod patronatem 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
ogólnopolska akcja podejmująca problem 
profilaktyki uzależnień. 
             Szkolnym koordynatorem kampanii                 
„Zachowaj trzeźwy umysł” w roku szk. 
2010/2011 była pani  mgr Lidia Pierzak. 

Gratulacje dla Nikoli i Pani Lidii Pierzak!!!                                                                                                        
REDAKCJA 
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Uroczystości  
przy Pomniku Lotników w Polichnie 

 
 
        Dnia 04 września 2011 r. poczty flagowe 
Gimnazjum i harcerzy ze Szkoły Podstawowej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolicy 
wraz z nauczycielami p. Agnieszką Gajos  
i p. Dorotą Kaczor uczestniczyły w uroczysto-
ściach przy Pomniku Lotników w Polichnie. 
Uroczysta msza święta i program artystyczny 
młodzieży ze Szkoły Podstawowej z Polichna 
poświęcone były lotnikom - wychowankom 
Szkoły Szybowcowej w Polichnie, poległym na 
frontach II Wojny Światowej.  
 
Opracowanie: Agnieszka Gajos i  Dorota Kaczor 

 

 
 

Poczet flagowy Gimnazjum Nr 2 z Wolicy. 

 

Harcerki z zastępu: "Orzeł 101 Wolica":  
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Dzień Chłopaka 
 
               30 września obchodzony jest Dzień 
Chłopaka. Koleżanki z naszego gimnazjum nie 
zapomniały o swoich kolegach i tego dnia, oprócz 
życzeń, obdarowały ich upominkami - każda klasa 
według własnego pomysłu. 
                                             REDAKCJA 
 

 
Klasa Ib świętowała Dzień Chłopaka. 

 
 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 
Gimnazjum Nr 2 w Wolicy 

 

         Dnia 03.10.2011r. w Gimnazjum odbyły się 
wybory do Samorządu Uczniowskiego.  

Oto wynik: 
Przewodniczący: Ewa Budziosz IIa 
Zastępca: Katarzyna Wojda IIIa 
Skarbnik:  Zuzanna Kurdek IId 
                   i Joanna Tekiel IIIb 
 
Wszystkim gratulujemy i życzymy owocnej 
kadencji. 

Opiekunowie SU: 
p. Jolanta Paź i p. Dorota Kaczor 
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Spektakl profilaktyczno - edukacyjny 
„Córeczka” 

 

 

             Dnia 3 października 2011r. uczniowie 
naszego gimnazjum wzięli udział w spektaklu 
profilaktyczno – edukacyjnym pt. „Córeczka”   
reż. D. Cywki, wystawionym przez Impresariat 
Artystyczny "RONDO".  

             „Zaburzone relacje pomiędzy rodzicami  
a dziećmi w okresie dojrzewania, doprowadzają 
często do popełniania przez nastolatki 
nieodwracalnych błędów.  Młodzieńczy bunt  
w zderzeniu z ambicjami i dumą rodziców, nie 
akceptujących niezależnych postaw u dziecka, 
często doprowadza do konfliktów. Tak też dzieje 
się w przypadku bohaterów spektaklu 
„Córeczka”. 
             Magda, 16-letnia dziewczyna przeżywa 
trudny okres dojrzewania. Coraz częściej 
zaniedbuje swoje obowiązki w szkole  
i w domu. Zachowanie Magdy irytuje jej ojca, 
który nie akceptuje związku ze starszym od Magdy 
Tomkiem.   

             Wzajemny brak szacunku i zaufania 
rozluźnia rodzinne więzy. Dziewczyna zachodzi  
w ciążę i staje przed najtrudniejszą decyzją  
w życiu. Nagle uświadamia sobie, że nie jest  
w stanie poradzić sobie bez wsparcia ojca.  
W obliczu bycia matką zaczyna również rozumieć, 
czemu miały służyć rygorystyczne metody 
wychowawcze ojca. 

              Rodzina zaczyna odgrywać w jej życiu 
pierwszoplanową rolę” [* ]. 

              Po spektaklu aktorzy przeprowadzili  
z młodzieżą pogadankę na temat problemów 
poruszonych w spektaklu. 

[*] www.impresariatrondo.pl/page7.php 

REDAKCJA 
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Foto: Gminny Portal Internetowy Chęciny 
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