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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Uroczysty apel w naszej szkole 
 

 

             Pierwsze dni maja to ważne daty  

w historii Polski. 1 maja Święto Pracy oraz 

dziewiąta rocznica wstąpienia Polski do struktur 

Unii Europejskiej, 2 maja Święto Flagi oraz  

3 maja Rocznica Uchwalenia Konstytucji. Tym 

wydarzeniom poświęcony był uroczysty apel, 

który w naszej szkole odbył się 30 kwietnia 2013r. 

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli historii  

p. Lidii Pierzak i p. Anny Wrzoskiewicz oraz 

nauczyciela języka polskiego p.Tomasza 

Żelichowskiego przypomnieli, czym dla każdego 

z nas powinien być dziś patriotyzm. 222 rocznica 

uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja była 

głównym tematem wystąpienia naszych uczniów. 

Przedstawili, jak doszło do uchwalenia ustawy 

rządowej, kto wspierał króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego oraz jaka panowała atmosfera na 

Placu Zamkowym w Warszawie 3 maja 1791 

roku. Na koniec uczniowie wyświetlili prezentację 

multimedialną na której pokazali autorów 

konstytucji oraz jej główne założenia. 

Wysłuchaliśmy także pieśni patriotycznych  

w wykonaniu szkolnego chóru pod kierunkiem  

p. Przemysława Gruszki.  
 

              Tomasz Żelichowski 

 

 
 

 

 

 

**************************************** 
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Uroczystości religijno – patriotyczne 

 w Chęcinach  

 

             Dnia 2 czerwca 2013 roku uczennice 

ZSO w Wolicy - ze Szkoły Podstawowej  

i Gimnazjum,  wraz z opiekunami Samorządu 

Uczniowskiego panią Anną Sikorską i Magdaleną 

Nowak, uczestniczyły w uroczystościach 

patriotyczno - religijnych odbywających się  

w kościele parafialnym w Chęcinach z okazji  

69. rocznicy Pacyfikacji Chęcin. Uczennice 

reprezentowały ZSO w Wolicy jako członkinie 

pocztu flagowego. 

Magdalena Nowak -  opiekun SU 

 

 

źródło fot. www.checiny.pl 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

69. rocznica Pacyfikacji Wolicy 

         Dnia 26 maja 2013 roku odbyły się 

uroczystości religijno - patriotyczne upamiętniają-

ce 69. rocznicę Pacyfikacji Wolicy. Uroczystości 

rozpoczęły się od Mszy Świętej na Cmentarzu  

w Wolicy odprawionej  przez księdza proboszcza 

Jacka Dąbka w kaplicy cmentarnej. Po mszy 

złożono okolicznościowe wiązanki pod 

pomnikiem na Cmentarzu. Wśród uczestników 

uroczystości wymienić należy pana Burmistrza 

Gminy i Miasta Chęciny, przedstawicieli powiatu 

i województwa, dyrektorów szkół, poczty flagowe 

kombatantów i uczniów szkół z terenu Gminy 

Chęciny, strażaków, nauczycieli, harcerzy,  

mieszkańców i gości. Kolejnym etapem 

uroczystości był przejazd pod Pomnik przy Szkole 

Podstawowej w Wolicy, gdzie zgromadzeni 

wysłuchali przemówień zaproszonych gości jak 

również obejrzeli program artystyczny  

w wykonaniu uczennic Gimnazjum ZSO  

w Wolicy. Uroczystość zakończyła się złożeniem 

wieńcy i zapaleniem zniczy pod Pomnikiem przy 

SP w Wolicy.  

                       Magdalena Nowak 
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Źródło fot: www.checiny.pl 
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Belfer Roku 2012/2013 

 

 
 

           Podczas gali finałowej w Filharmonii 

Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga  

w Kielcach dnia 06 czerwca 2013 roku 

poznaliśmy rozstrzygnięcie plebiscytu Echa Dnia  

na najpopularniejszego nauczyciela województwa 

świętokrzyskiego oraz w poszczególnych powia-

tach regionu.  

          Na miejscu VI w Złotej Dziesiątce Belfrów 

województwa świętokrzyskiego znalazła się pani 

Renata Sowińska- nauczycielka języka polskiego 

w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Wolicy, 

koordynatorka szkolnych projektów edukacyj-

nych, opiekunka szkolnego koła teatralnego.  

W kategorii nauczycieli szkół gimnazjalnych pani 

Renata zajęła miejsce II. 

                                          Gratulujemy sukcesu!  

 

 
Pani Renata Sowińska - VI miejsce 

 w województwie i II w kategorii nauczyciel 

gimnazjum w plebiscycie Echa Dnia 

Belfer Roku 2012/2013 
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Źródło fot. www.echodnia.eu 
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Otwarcie hali „Pod Basztami”  

w Chęcinach 
09.06.2013  
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Źródło fot: www.checiny.pl 

 

**************************************** 

Warto przypomnieć, że: „zaproponowana przez 

uczennicę klasy IV Szkoły Podstawowej  

w Wolicy Małgorzatę Stępnik nazwa ,,Pod 

Basztami” zwyciężyła w konkursie ,,Na nazwę  

i znak graficzny hali widowiskowo-sportowej”  

w Chęcinach.” (Szkolne Echo nr 21) 

 

**************************************** 

 

http://www.checiny.pl/


 

  

Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Obchody  

Dni Ziemi 2013  

          

 

               W ramach obchodów Dni Ziemi 2013 

uczniowie ZSO w Wolicy włączyli się w szereg 

przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska 

naturalnego. Szkoła przystąpiła do Ogólno-

polskiej Akcji Ekologicznej Fundacji ARKA  

pt. „Listy do Ziemi”. Około trzydzieścioro 

uczniów ZSO Wolica pisało listy do Ziemi  

o tematyce: Recykling. Lubię to! Prace dwóch 

uczennic Gimnazjum: Ewy Budziosz i Dominiki 

Leśniewskiej, zostały wyróżnione i zakwalifiko-

wane do Finału Konkursu Ogólnopolskiego: „List 

Roku”. Gratulujemy! 

Anita Hańćko 

Ewa Budziosz i Dominika Leśniewska odbierają 

gratulacje z rąk Burmistrza Gminy i Miasta 

Chęciny p. Roberta Jaworskiego 

 
Źródło fot:www.checiny.pl 
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Podsumowanie  

akcji „Sprzątanie Świata” 

            Jak co roku ZSO w Wolicy przystąpiła do 

akcji „Sprzątanie Świata”. Uczniowie z dużym 

zaangażowaniem zbierali przydrożne śmieci,  

a nawet likwidowali małe „dzikie” wysypiska 

śmieci.  W ramach podjętych działań udało się 

nam odkryć na nowo piękno „czystej” Wolicy.  

Zwieńczeniem obchodów Dni Ziemi było 

zorganizowanie „Zielonego Dnia” w ramach 

którego zwiedziliśmy Jaskinię Raj, gdzie 

mogliśmy podziwiać przepiękne formy krasowe, 

nacieki skalne o różnorodnych, niezwykłych 

kształtach (warkocze, pola ryżowe itp.). 

Przewodnik w bardzo ciekawy sposób ukazał nam 

bogactwo i urodę jaskini. Na zajęciach 

terenowych w Rezerwacie Jaskinia Raj 

zapoznaliśmy się z roślinnością charakterystyczną 

dla wapiennych wzniesień i lasów sosnowych 

okalających jaskinię. 

          Kolejnym etapem naszej wędrówki był 

Kamieniołom Szewce na górze Okrąglica, gdzie 

mogliśmy podziwiać jedną z jedenastu „gór 

kruszcowych”, znajdujących się w okolicy  

Chęcin, gdzie między XIV a początkiem XX 

wieku poszukiwano i wydobywano kruszce 

ołowiu i miedzi,  Ślady stosowanych technik 

wydobywczych mogliśmy oglądać w ścianach 

wyrobiska. 

 

GRATULUJEMY!!! 

 Anita Hańćko 

Beata Ludwicka - Dula 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Finał Konkursu „Geo-Geniusz” 

           1 czerwca 2013 roku w Centrum 

Geoedukacji w Kielcach odbył się Piknik 

Geologiczny, którego punktem kulminacyjnym 

był finał Konkursu „Geo-Geniusz”, w którym 

nasze gimnazjum reprezentowali uczniowie: Ewa 

Budziosz, Aleksandra Wargocka, Ewelina 

Zawierucha, Sebastian Grajek, Albert Łapot.  
Oprócz konkursu, uczestnicy i goście zwiedzili 

wystawę geologiczną, odbyli podróż do wnętrza 

Ziemi w kapsule czasu oraz własnoręcznie 

oszlifowali fragmenty skał wapiennych. 

           I etap konkursu odbył się 20 maja 2013 r. 

W konkursie uczestniczyło 11 uczniów, aż 8 

zostało finalistami. Oprócz 5 gimnazjalistów, 

którzy pisali test konkursowy do grupy należeli: 

Inga Gawior, Weronika Wojda i Dawid 

Szymkiewicz. Tematyka konkursu dotyczyła 

przeszłości geologicznej regionu świętokrzyskie-

go. 

          Najlepsze wyniki uzyskały: Aleksandra 

Wargocka i Ewa Budziosz. Była to pierwsza 

edycja konkursu. Mamy nadzieję, że z takim 

bagażem wiedzy i doświadczenia wygramy 

następną edycję. Wszystkim uczestnikom i ich 

rodzicom (którzy chętnie uczestniczyli w pikniku 

geologicznym),  gratulujemy i dziękujemy.  

 

Opiekun: Grażyna Barwinek 

 

 
Apel z okazji „Dnia Ziemi”. 
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Finał konkursu „Geo-Geniusz”. 

 

 

 

 

 

Dzień Ziemi 

 i Święto Polskiej Niezapominajki 2013 

            27 maja 2013 r. odbył się apel 

poświęcony obchodom Dnia Ziemi. Członkowie 

Klubu Miłośników Geografii jak co roku zebrali 

materiały i przygotowali prezentację poświęconą 

historii Dnia Ziemi na świecie i w Polsce oraz 

informacje związane z obchodami Święta Polskiej 

Niezapominajki.  Członkowie Klubu przez cały 

rok intensywnie dbali o czystość środowiska  

i brali aktywny udział w Ogólnopolskim 

Konkursie „Na tropie elektrośmieci”. 

Opiekun: Grażyna Barwinek 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Tytuł BEZPIECZNWEJ SZKOŁY  

dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Wolicy 

 

 

              W wyniku uczestnictwa naszej szkoły  

w Ogólnopolskim „Konkursie Bezpieczna 

Szkoła – Bezpieczny Uczeń” z dumą informuje-

my, że Zespół Szkół Ogólnokształcących  

w Wolicy zdobył tytuł BEZPIECZNEJ 

SZKOŁY oraz członkostwo w Ogólnopolskim  

Klubie Bezpiecznej Szkoły. 

             W ramach konkursu w okresie od 

10.10.2012 do 31.03.2013 zrealizowano szereg 

działań profilaktycznych, których celem było 

popularyzowanie wśród uczniów prawidłowych 

zasad   i norm współżycia społecznego, 

poszanowania praw jednostki, przeciwdziałania 

patologiom oraz szerzeniu tolerancji wśród dzieci 

i młodzieży. Prowadzone działania podzielone 

zostały na bloki tematyczne, w ramach których 

realizowano zadania z zakresu: 

-        Państwo, Prawo, Społeczeństwo, Obywatel; 

-        Poprawne relacje między ludźmi w szkole,  

         rodzinie, otoczeniu; 

-        Bezpieczne zachowania w szkole, domu, na  

         ulicy, zagrożenia, udzielanie pomocy, 

         obrona konieczna; 

-       Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka,  

         w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje  

         szkolne; 

-        Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed  

          tym bronić; 

-        Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co  

         robisz, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się 

         bronić przed wciągnięciem do „paczki”;  

 

8 

 

-       „Mój przyjaciel jest inwalidą” - jak kształto- 

         wać postawy akceptujące niepełno- 

          sprawność; 

-      „Nie jesteś sam.” Jak monitorować sytuację  

        osób z otoczenia szkolnego lub środowi- 

        skowego, które znalazły się w biedzie, 

        chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub  

        „eurosieroctwa; gdzie szukać pomocy; 

-       Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego,  

        także ucznia. 

             W ramach realizacji poszczególnych 

zadań uczniowie brali udział w spotkaniach  

z przedstawicielami Policji, Straży Kolejowej, 

Pogotowia Ratunkowego oraz przedstawicielkami  

Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełno-

sprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom”. 

Zarówno dzieci, jak i młodzież, uczestniczyła 

również w wielu zajęciach o tematyce 

profilaktycznej organizowanych przez wychowa-

ców, księdza, pedagoga szkolnego oraz  

w warsztatach prowadzonych przez terapeutę  

z Ośrodka dla Osób Uzależnionych San Damiano. 

Szkolna grupa teatralna MASKARADA wystąpiła 

ze swoim przedstawieniem „Zamieszanie  

w krainie bajek” w Ośrodku Terapii Zajęciowej 

dla Osób Niepełnosprawnych Umysłowo  

w Kielcach. Uczniowie brali udział w debatach na 

temat państwa, prawa, społeczeństwa i obywatela, 

w wyniku których część z nich mogła wykazać się 

swoją wiedzą podczas pisania testu. Zarówno  

w Szkole Podstawowej jak i w Gimnazjum 

organizowano wiele konkursów podczas których 

uczniowie wykonywali prace literackie, 

plastyczne oraz multimedialne. 

           Działaniami profilaktycznymi objęci 

zostali również rodzice poprzez prelekcje 

organizowane na terenie szkoły „Nie jesteś sam” 

oraz „Czy moje dziecko eksperymentuje  

z narkotykami”. Rodzice naszych uczniów 

otrzymali również broszury informacyjne na temat 

obowiązków rodzica wobec dziecka i szkoły  

w sytuacji wyjazdu za granicę w celach 

zarobkowych. Informacje dotyczące bezpieczeń-

stwa oraz wszelkich możliwych form pomocy 

umieszczane były również na stronie internetowej 

szkoły. 

             Karolina Kędzior-pedagog szkolny 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

„Zabawy z nauką” 

         Dnia 06.06.2013 roku po raz kolejny  

w naszym gimnazjum odbyły się pokazy z fizyki z 

cyklu "Zabawy z nauką". Tym razem dotyczyły 

one powietrza, ciśnienia atmosferycznego  

i ciśnienia hydrostatycznego. Prezentowane 

doświadczenia były ciekawe, efektowne i bardzo 

podobały się gimnazjalistom. Uczniowie chętnie 

wykonywali niektóre doświadczenia samodziel-

nie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się półkule 

magdeburskie, przy pomocy których uczniowie 

mogli zaprezentować także swoją tężyznę 

fizyczną. Na podstawie wiedzy jaką zdobyli na 

lekcjach fizyki świetnie radzili sobie  

z wytłumaczeniem wielu oglądanych zjawisk. 

W pokazach brało udział 111 uczniów z klas 

pierwszych, drugich i trzecich gimnazjum. 

Barbara Czupryńska 

 

 

9 
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Relacja z wycieczki  

Zapraszamy na relację z wycieczki, w jakiej brali 

udział uczniowie nauczani indywidualnie. 

      5 czerwca byliśmy na wycieczce w Wieliczce. 

Po drodze zwiedziliśmy Kraków. Byliśmy  

w Kościele Mariackim, w Sukiennicach, 

spacerowaliśmy po Rynku. W południe 

wysłuchaliśmy Hejnału z Wieży Mariackiej. 

Potem czas spędziliśmy w ZOO. O godzinie 17.00 

zjechaliśmy windą do kopalni soli w Wieliczce. 

Udostępnione są tutaj do zwiedzania 3 poziomy: 

od 64m do 135m pod powierzchnią. Najbardziej 

podobała się nam Kaplica Św. Kingi, w której 

odbywają się Msze św., a nawet ceremonie 

zaślubin. W kopalni podziwialiśmy solne rzeźby, 

podziemne wyrobiska, między innymi solankowe 

jeziora i majestatyczne komory. Wycieczka była 

udana i zachęcamy wszystkich do zwiedzenia 

Kopalni Soli Wieliczka. 

Mateusz Pierzak,  Paweł Nowak, kl. IIIc 
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fot. Joanna Dziuba 

 

************************************ 
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Wielki sukces 

 gimnazjalistek z Wolicy 

             18 maja 2013r. w sobotę na stadionie 

przy ulicy Prostej w Kielcach, odbyły się finały 

wojewódzkie Turnieju Piłkarskiego XV edycji 

Coca Cola Cup. W eliminacjach wzięło udział 

około 200 drużyn z województwa świętokrzyskie-

go. Do finałów awansowało osiem najlepszych 

drużyn żeńskich, które wcześniej wygrywały 

kolejno trzy rundy eliminacyjne. Droga do finału 

nie była łatwa, gimnazjalistki z Wolicy musiały 

w bezpośrednich pojedynkach pokonać gimna-

zjalistki z Nowin, Chmielnika, Pierzchnicy, 

Łopuszna, Piekoszowa, Promnika, Oksy, Balic, 

Włoszczowy, Baćkowic, Jędrzejowa. Ostatecznie 

w rozgrywkach wojewódzkich wychodząc 

z grupy z miejsca pierwszego i grając 

w półfinale, uplasowały się na historycznym IV 

miejscu w województwie świętokrzyskim. 
W nagrodę otrzymały okazały puchar oraz 

kompletne stroje piłkarskie podarowane przez 

organizatorów.  

         Drużyna z Wolicy grała w składzie: 
Agnieszka Woźnicka, Milena Korban, Roksana 

Kowalczyk, Izabela Wawrzykowska, Olga 

Domagała, Samanta Sosnowska, Klaudia 

Kowalczyk, Wiktoria Lech, Sara Stokowiec, 

Wiktoria Kamińska, Martyna Kościołek. 

Wielkie gratulacje dla dziewcząt od opiekuna 

zespołu Rafała Gajosa. 

               Rafał Gajos 
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Wręczenie dyplomów 

 za osiągnięcia 

w roku szk. 2012/2013 
 

             Dnia 27 czerwca 2013 roku uczniowie 

gimnazjum otrzymali dyplomy za specjalne 

osiągnięcia, między innymi takie jak praca  

w Samorządzie Uczniowskim czy udział  

w konkursach lub zawodach sportowych. W tym 

dniu również dwaj uczniowie nauczani 

indywidualnie: Paweł Nowak i Mateusz Pierzak 

odebrali z rąk pani wicedyrektor Mirosławy 

Szymańskiej świadectwa ukończenia Gimnazjum. 

Magdalena Nowak 

 

 
Uczeń Mateusz Pierzak 

 odbiera świadectwo ukończenia Gimnazjum. 

 

 
Uczeń Paweł Nowak 

 odbiera świadectwo ukończenia Gimnazjum. 

 

         Pawłowi i Mateuszowi serdecznie 

gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszym  

etapie kształcenia. 

                            REDAKCJA 
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ZAKOŃCZENIE  

ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 
 

 
 

           Dnia 28 czerwca 2013 roku odbyła się 

uroczystość zakończenia roku szkolnego 

2012/2013. Pani dyrektor Nina Budziosz powitała 

zaproszonych gości: Burmistrza Gminy i Miasta 

Chęciny pana Roberta Jaworskiego, 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chęcinach 

pana Cezarego Mielczarza, Inspektor Oświaty 

panią Ewę Dąbrowską, przewodniczącą Rady 

Rodziców  panią Beatę Barwinek, a także 

zgromadzonych Rodziców, Uczniów i Grono 

Pedagogiczne.  

          Po dokonanym przez panią dyrektor 

podsumowaniu roku szkolnego 2012/2013, 

nastąpił oczekiwany moment wręczenia 

najlepszym uczniom z każdej klasy nagród 

Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny.  

            Za szczególne osiągnięcia dwie uczennice: 

Aleksandra Tuz oraz Dominika Wojciechow-

ska – laureatki Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego, 

otrzymały nagrody specjalne – ROWERY! 

Uczennice do konkursu przygotowała pani 

Jevgenija Kulczycka. Serdecznie gratulujemy!!! 

             Kolejnym punktem uroczystości było 

wręczenie nagród i dyplomów uczniom, którzy 

osiągnęli wysokie wyniki w nauce - średnią ocen 

co najmniej 4,75. Nie zapomniano także 

o podziękowaniach i gratulacjach dla Rodziców 

naszej zdolnej młodzieży, dla których 

przygotowano „Listy gratulacyjne”. 

             Podczas uroczystości pożegnano księdza 

Bartosza Wąsata, który odchodzi z parafii 

Wolica, aby dalej kształcić się w Rzymie. 

Dziękujemy za wspólny rok katechetyczny 

i gratulujemy wyróżnienia jakim jest wyjazd do 

stolicy papieskiej. 

           Uroczystość zakończyła część artystyczna 

w wykonaniu uczniów kończących gimnazjum 

oraz chóru szkolnego.   

 

                                  REDAKCJA                       
 

 

 

 

 

13 

 

 
 

 
 

 
 

 
źródło fot.  www.checiny.pl 



ZAKOŃCZENIE ROKU SZK. 2012/2013 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14 

 

 

 
 

źródło fot.  www.checiny.pl 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie, 

Nauczyciele i Pracownicy ZSO w Wolicy! 

        Minął kolejny rok szkolny - rok wytężonej 

pracy i wielu ważnych wydarzeń dla całej 

społeczności szkolnej. To także czas, w którym 

należało sprostać różnym wyzwaniom. Nasza 

szkoła może poszczycić się licznymi sukcesami 

dydaktyczno-wychowawczymi, za które serdecz-

nie dziękujemy: Uczniom, Nauczycielom 

i Rodzicom. 

         Życzymy, by wakacje były czasem 

wypoczynku, byśmy wszyscy mogli nabrać sił 

 i zapału do pracy w kolejnym roku szkolnym. 

Życzymy, aby ten wolny czas był interesujący, 

radosny, a przede wszystkim bezpieczny, by 

sprzyjał poznawaniu ciekawych miejsc 

i zawieraniu nowych przyjaźni. 

Do zobaczenia po wakacjach! 

Dyrekcja ZSO w Wolicy 
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