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"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.  

Dla Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników obsługi 

te miłe słowa kierują uczniowie ZSO w Wolicy 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

Coś się skończyło, coś się zaczęło… 

Zakończenie roku szk. 2013/2014. 
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015. 

 

             1 września  2014 roku w ZSO 

w Wolicy odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego 2014/2015. 

      Zarówno w Szkole Podstawowej jak 

i Gimnazjum, po uroczystym odśpiewaniu hymnu 

i uczczeniu minutą ciszy 75. rocznicy wybuchu 

II wojny światowej  Pani Dyrektor wygłosiła 

przemówienie serdecznie witając zgromadzonych. 

W sposób szczególny zwróciła się do uczniów 

klas najmłodszych. Pani Dyrektor życzyła 

wszystkim uczniom wielu sukcesów, rozwoju 

zainteresowań i radości z codziennego 

przebywania w murach szkoły. Głos zabrali 

również przybyli na uroczystość Burmistrz 

Gminy i Miasta Chęciny pan Robert Jaworski, 

przewodniczący Rady Miejskiej pan Cezary 

Mielczarz oraz ksiądz proboszcz Jacek Dąbek.  

Po uroczystości młodzież udała się do klas 

lekcyjnych wraz z wychowawcami.  

Opracowanie: Ewa Fryt, Magdalena Nowak 
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VII Piknik Historyczny 

 
           W niedzielę 07.09.2014 roku na placu za 

Zamkiem w Chęcinach odbył się VII Piknik 

Historyczny. Stowarzyszenie Rekonstrukcji 

Historycznych  „Jodła” przedstawiło insceni-

zację bitwy Wojska Polskiego z Kampanii 

Obronnej z 1939 roku.  
            Była to bitwa pod wsią Barak  

w okolicach Szydłowca, jedna z wielu potyczek 

jakie stoczyła podczas Kampanii Wrześniowej  

z niemieckim Wermachtem  formowana na 

kielecczyźnie polska Armia Prusy. Polskimi 

oddziałami dowodził gen. Stanisław 

Skwarczyński.     

          W rekonstrukcji, będącej zarazem swoistą 

lekcją historii, wykorzystano zastępy artylerii, 

piechoty i sprzętu zmechanizowanego. Wielkie 

wrażenie robiły realistyczne detonacje 

i wystrzały armatnie przygotowane przez ekipę 

pirotechników.  

           Przebieg bitwy był na bieżąco 

komentowany przez prezesa stowarzyszenia 

Dionizego Krawczyńskiego, który po 

mistrzowsku  wprowadził widzów w klimat 

tamtych dni.  

          Podczas takiego wydarzenia nie mogło 

zabraknąć naszej młodzieży.  Pod opieką swych 

wychowawców 81 uczniów z gimnazjum oraz 

szkoły podstawowej uczestniczyło w pikniku 

 i podziwiało to   widowisko.  Rekonstrukcja 

zrobiła na uczniach ogromne wrażenie, pozwoliła 

im na swoistą podróż w czasie,  cofając się do 

pierwszych dni września 1939 roku. Obserwując 

ten realistyczny pokaz uczniowie mogli niejako 

poczuć atmosferę Kampanii Wrześniowej, 

determinację i odwagę  Wojska Polskiego, które 

musiało stawić czoło potędze III Rzeszy. Młode 

Państwo Polskie zaledwie 21 lat po odzyskaniu 

niepodległości musiało zmierzyć się z najeźdźcą 

niemieckim dysponującym najnowocześniejszą 

armią ówczesnej Europy.   Braki oddziałów 

polskich w sprzęcie żołnierze  musieli nadrabiać 

heroiczną odwagą i męstwem w boju. 

           VII Piknik Historyczny był wspaniałą 

okazją do pogłębiania u uczniów postaw 

patriotycznych oraz  szacunku dla dokonań 

minionych pokoleń, które musiały przelewać swą 

krew w imię Polski niepodległej.       

 

Opracowanie: Rafał Gajos i Lidia Pierzak 
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Fot: Rafał Gajos 
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Z wizytą  

w Centrum Nauki Leonardo da Vinci. 

 
          10 września 2014r. uczniowie wszystkich 

klas gimnazjum wraz z wychowawcami oraz 

uczniowie szkoły podstawowej wybrali się na 

wycieczkę do Podzamcza Chęcińskiego. 

    W Regionalnym Centrum Naukowo-

Technologicznym oglądali przygotowaną  

w Mediolanie wystawę "Świat Leonarda", 

ukazującą  geniusz jednego z największych ludzi 

wszech czasów.  Dzięki interaktywnym 

technikom mogli zobaczyć wynalazki mistrza oraz 

zrozumieć sposób ich konstrukcji i działania. 

Wystawa przedstawiała dwa najważniejsze zbiory 

projektów da Vinci: "Kodeks Atlantycki" oraz 

"Kodeks o Lataniu". 

Pierwszy to zestawienie znanych koncepcji 

maszyn stworzonych przez mistrza, drugi - pełne 

detali studium nad lotem ptaków, które posłużyło 

do stworzenia planów wielu prototypów 

dzisiejszych samolotów. Zwiedzający uczniowie 

zobaczyli m.in. modele mechanicznego lwa, 

machiny czasu, robota-żołnierza i innych 

trójwymiarowych prototypów maszyn stworzo-

nych przez wielkiego mistrza renesansu. Poznali 

także tajniki jego dzieł malarskich -  "Ostatnia 

wieczerza". Ekspozycja prezentowana była m.in. 

w Tokio i Nowym Jorku, ale nigdy w naszej 

części Europy. 

          Każdy uczestnik wycieczki mógł znaleźć 

dla siebie coś ciekawego, co zresztą widać na 

załączonych zdjęciach. Wszyscy wrócili do szkoły 

zadowoleni i uśmiechnięci. 

Barbara Czupryńska, Anna Sikorska 
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Wycieczka do Warszawy 
 

            Uczniowie gimnazjum  w dniu 16 

października 2014 r. wraz z koleżankami  

i kolegami oraz opiekunami z ZSO w Chęcinach, 

uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. 

Zwiedzali pierwsze interaktywne w Polsce 

Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Pałac  

w Wilanowie. 

           Muzeum Powstania Warszawskiego 

otwarto w sześćdziesiątą rocznicę wybuchu 

Powstania. Mieści się w dawnej elektrowni 

tramwajowej, zabytku architektury przemysłowej 

z początku XX w. u zbiegu ulic Przyokopowej  

i Grzybowskiej na Woli. W niepowtarzalny 

sposób zaprojektowana ekspozycja muzealna 

oddziałuje obrazem, światłem i dźwiękiem. 

Aranżacja wnętrza i wykorzystanie efektów 

multimedialnych przybliżają powstańczą 

rzeczywistość. Głównymi elementami wystawy są 

zdjęcia w wielkich formatach, monitory  

i komputery. Wytyczona trasa przedstawia 

chronologię wydarzeń i prowadzi przez 

poszczególne sale tematyczne. Zwiedzający 

poruszają się w scenerii sprzed sześćdziesięciu lat, 

chodzą po granitowym bruku wśród gruzów 

niszczonej Stolicy. Sercem Muzeum jest stalowy 

monument, przechodzący przez wszystkie 

kondygnacje budynku. Na jego ścianach wyryte 

jest kalendarium Powstania, a dobiegające z niego 

brzmienie bijącego serca symbolizuje życie 

Warszawy w roku czterdziestym czwartym. Na 

parterze przedstawiono czas okupacji i sam 

wybuch Powstania – godzinę „W”. W oddzielnym 

pomieszczeniu eksponowane są maszyny 

drukarskie z lat czterdziestych, wszystkie są 

sprawne i drukują m.in. historyczne 

obwieszczenie z 3 sierpnia 1944 roku, “Biuletyn 

Informacyjny” oraz ulotki okolicznościowe. 

Uczniowie obejrzeli film „Miasto ruin”. 

Wszyscy uczestnicy wycieczki odbyli także 

autokarową podróż po Alejach Jerozolimskich, 

odwiedzili Pepsi Arenę.  

          Wyjazd był bardzo udany,  przez cały czas 

dopisywała ładna pogoda i dobre humory. 

 

Opracowanie: Grażyna Barwinek 
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II Gminny konkurs ,,Mam Talent” 
 

         19 października 2014r. w hali widowiskowo 

sportowej ,,Pod Basztami” w Chęcinach odbył się 

II Gminny konkurs ,,Mam Talent”, 

którego organizatorem był  Burmistrz  Gminy 

i Miasta Chęciny oraz Centrum Kultury i Sportu 

w Chęcinach. 

          Celem konkursu było: 

- popularyzowanie działań artystycznych; 

- rozwijanie kreatywności; 

- promowanie talentów; 

- rozwijanie zainteresowań; 

-promowanie alternatywnych form spędzania 

  wolnego czasu; 

-wyłonienie najciekawszej osobowości wśród 

 osób  posiadających różnorakie talenty 

 i umiejętności.  

        Nasze Gimnazjum reprezentowali: 

 

- Klaudia Sobczyk z klasy Ib, która tańczyła 

  taniec hip-hop; 

- Natalia Juszkiewicz z klasy IIb prezentowała  

  swoje prace plastyczne; 

- Jacek Prokop z klasy Ib zaśpiewał piosenkę 

   pt: ,,Hallelujah”; 

- oraz duet Żaneta Woźniczko (śpiew) i Dawid  

   Nawrot (gitara) z klasy IIIb w utworze   

   „Przyjdzie taki dzień”. 

 

            Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątko-

we medale , dyplomy oraz upominki. Miło 

spędzili niedzielne popołudnie, promując swoje 

talenty artystyczne i nasze gimnazjum. 

Opiekunem uczniów był p. Krzysztof Taborski. 

 

 
Fot: K. Taborski 

Opracowanie: Krzysztof Taborski 
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Żaneta Woźniczko i Dawid Nawrot, kl. IIIb 

 
Jacek Prokop, kl.Ib 

 
Natalia Juszkiewicz, kl. IIb 

 
Klaudia Sobczyk, kl.Ib 

Źródło fot: www.checiny.pl 
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Dzień Edukacji Narodowej 

oraz uroczyste ślubowanie 

 uczniów klas I gimnazjum 
 

Dnia 23 października 2014r. odbyła się 

akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz 

uroczyste ślubowanie uczniów klas I gimnazjum. 

W tej uroczystej chwili uczniom towarzyszyli 

zaproszeni goście: p. Robert Jaworski – 

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, p. Cezary 

Mielczarz - Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Chęcinach, p. Monika Chruściel – 

przewodnicząca Rady Rodziców oraz Dyrekcja, 

Grono Pedagogiczne, Rodzice i uczniowie klas II 

i III naszego gimnazjum. Uczniowie klas 

pierwszych ślubowali dbać o dobre imię szkoły, 

rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i nieustannie 

pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy,  

a także godnie zachowywać się w każdej sytuacji. 

Po ślubowaniu wszyscy zgromadzeni mieli okazję 

wysłuchać części artystycznej, na którą złożyły się 

wiersze, życzenia z okazji DEN oraz występ 

chóru szkolnego pod kierunkiem p. Przemysława 

Gruszki. Zaprezentowali się także soliści: Jacek 

Prokop z kl. Ib oraz Aleksandra Zapała z kl. IIIa.  

Uczniowie klas pierwszych otrzymali 

upominki od zaproszonych gości, a także od pani 

dyrektor Niny Budziosz. Rodzice, aby 

uprzyjemnić ten szczególny dzień przygotowali 

uczniom klas I, słodki poczęstunek. 

Z okazji DEN życzenia dla nauczycieli 

przekazali zaproszeni goście, a także rodzice 

i uczniowie. Dziękując za trud, włożony  

w wychowanie i kształcenie, uczniowie 

obdarowali nauczycieli pięknymi kwiatami. 

Uczniów do akademii przygotowali 

wychowawcy: pani Izabela Woś oraz pan Tomasz 

Żelichowski. Oprawa muzyczna: p. Przemysław  

Gruszka. Dekoracja: p. Krzysztof Taborski oraz 

wychowawcy kl. I.  

Opracowanie: Izabela Woś, Tomasz Żelichowski 
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Fot. Krzysztof Taborski 
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"Gimnazjalista w świecie pracy". 
 

               Jak co roku nasza szkoła wzięła udział  

w "Tygodniu Kariery". 24 października 

przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

oraz nauczyciele i uczniowie szkół z Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego zorganizowali cykl 

spotkań "Gimnazjalista w świecie pracy". 

W czasie spotkania uczniowie odbyli konsultacje 

z doradcą zawodowym "Gimnazjum - i co 

dalej?". Następnie w ramach "Kalejdoskopu 

Zawodów" obejrzeli ofertę szkół ZDZ-u. 

Zapoznali się z takimi kierunkami jak: technik 

usług fryzjerskich i kosmetycznych, technik 

żywienia i usług gastronomicznych, technik 

informatyk, technik logistyk, klasy mundurowe 

(wojskowe, policyjne, strażackie) oraz kierunki 

związane z branżą medyczną: ratownik 

medyczny, opiekun medyczny, technik masażysta. 

W drugiej części spotkania odbył się konkurs 

zawodoznawczy zorganizowany przez 

Wojewódzki Urząd Pracy. Zwycięzcom cenne 

nagrody wręczył p.Cezary Mielczarz - 

wicedyrektor WUP oraz pomysłodawca spotkania. 

Na koniec wszyscy zebrani obejrzeli pokaz sztuk 

walki oraz wysłuchali koncertu muzycznego  

w wykonaniu uczniów Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego. 

Opracowanie: Tomasz Żelichowski 
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Sala nr 1 – Technik logistyk. 

 

 
Sala nr 2 – Technik żywienia i usług gastronomicznych. 

 

 
Sala nr 3 – Technik usług fryzjerskich 

 

 
Sala nr 3 – Technik usług kosmetycznych 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

"Gimnazjalista w świecie pracy". 

 
 

 
Sala nr 4- Klasy mundurowe:  

wojskowe, policyjne, strażackie. 

 
Sala nr 6 – Technik informatyk. 

 
Sala nr 7 – Branża medyczna:  

ratownik medyczny, opiekun medyczny, technik masażysta. 
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Sala nr 5 – Doradztwo zawodowe. 

 

 
Zespół „Małe skrzypeczki” – uczennice szkoły muzycznej 

działającej w ZDZ w Kielcach. 

 

 
Pokaz sztuk walki. 
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"Gimnazjalista w świecie pracy". 

 
 

 
 

 
Uczniowie z klasy Ia 

 podczas ”Konkursu zawodoznawczego”. 

 
Zwycięzcy „Konkursu zawodoznawczego”:  

reprezentacja klasy IIIb – miejsce I.  
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Fryzury, makijaże… 

 
 

 
 

 
 

 
Fot. Krzysztof Taborski 
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Euroteens -  

Międzynarodowy Projekt  

Gimnazjum nr 2 w Wolicy 

w ramach eTwinningu. 
 

            Od września 2014 roku uczniowie 

Gimnazjum nr 2 w Wolicy pod opieką 

nauczyciela języka angielskiego, pani Magdaleny 

Nowak biorą udział w międzynarodowym 

projekcie w ramach eTwinningu, czyli 

społeczności szkół w Europie. Wraz z 4 innymi 

szkołami z Europy, czyli Sommerlyst skole 

(Tromsø, Norwegia), Friedrich-Gymnasium 

Luckenwalde (Luckenwalde, Niemcy), ITCG 

"Manlio Capitolo" (Tursi (MT), Włochy) oraz 

Liceo Linguistico "Sophie Scholl" (Trento (TN), 

Włochy) Gimnazjum w Wolicy rozpoczęło roczną 

przygodę z językiem angielskim. 

         Naczelnym celem projektu jest rozwinięcie 

kompetencji językowych, informatycznych, 

poszerzenie horyzontów myślowych oraz otwarcie 

się na inne kultury. W trakcie projektu  uczniowie 

będą mogli wymieniać się doświadczeniami 

dotyczącymi zarówno ich życia osobistego, jak 

również będą mogli zaprezentować się jako 

członkowie społeczności europejskiej. 

        W grupach składających się  

z przedstawicieli różnych krajów uczniowie będą 

dyskutowali o ważnych świętach narodowych, 

zwyczajach, ważnych miejscach w swoim kraju 

czy wpływie nowoczesnych mediów na 

współczesną młodzież. 

 

 

 

 

 
Źródło grafiki: http://www.sp6braniewo.pl 
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Uczestnicy projektu będą kontaktować się za 

pomocą platformy Twinspace, gdzie będą 

zamieszczane prezentacje poszczególnych 

uczestników, galerie zdjęć i filmy. W ten sposób 

uczniowie będą się od siebie nawzajem uczyć 

i porównywać swoje style życia. Uczniowie 

wyćwiczą swe umiejętności językowe w zakresie 

czytania, pisania, słuchania i mówienia w języku 

angielskim oraz wykorzystają wszelkie 

nowoczesne narzędzia technologiczne dostępne 

poprzez platformę eTwinningową. Użycie języka 

angielskiego jako środka do wzajemnego 

zrozumienia w pracy z grupami z pozostałych 

szkół sprawi, że uczniowie poszerzą kompetencje 

językowe poprzez publikację efektów swej pracy 

na platformie Twinspace. 

          Wśród narzędzi IT używane będą: chat, 

email, forum, mp3, prezentacje Powerpoint, 

wideo, zdjęcia, środowisko wirtualnego nauczania 

czy  publikacje na stronach internetowych. Grupa 

docelowa projektu to uczniowie w wieku 14-16 

lat. 

          Szkoły partnerskie otrzymały certyfikat 

eTwinning po rozpoczęciu projektu. 

  

Magdalena Nowak 

 

 

 

 

 

 
Źródło grafiki: http://www.sjsp.lebork.pl 
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Nowy Zarząd  

Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum 
 

                 Dnia  17 września 2014 roku 

uczniowie Gimnazjum uczestniczyli  w ważnym 

wydarzeniu, jakim były  wybory Zarządu 

Samorządu Uczniowskiego oraz wybory 

opiekunów Samorządu.  

                 Spośród kandydatów zaproponowanych 

przez samych uczniów  największe poparcie 

uzyskał Konrad Chruściel z klasy IIIb 

i tym samym został Przewodniczącym Samorządu 

Uczniowskiego Gimnazjum. Funkcję Zastępcy 

przewodniczącego w tym roku szkolnym będzie 

pełniła Aleksandra Żurek z klasy IIIa, natomiast 

sekretarzem będzie Piotr Wojsa z klasy IIa. 

Uczniowie Gimnazjum głosowali również  

w kwestii wyboru opiekunów SU. Większość 

uczniów opowiedziało się za tym, aby funkcję 

opiekunów pełniły tak jak do tej pory  

p. Magdalena Nowak i p. Jolanta Paź oraz od 

tego roku szkolnego p. Antonina Gorzelak. 

 

 Magdalena Nowak 

 

Zarząd SU 2014/2015r. 
 

Konrad Chruściel, kl. IIIb – przewodniczący SU 

Aleksandra Żurek, kl. IIIa – zastępca      

przewodniczącego SU 

Piotr Wojsa, kl. IIa – sekretarz SU 

 

Opiekunowie SU: p. Magdalena Nowak, 

p. Jolanta Paź, p. Antonina Gorzelak 
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Skład Rady Rodziców 

 w Gimnazjum  

w roku szkolnym 2014/2015 
   

Przewodniczący: p. Monika Chruściel 

  

Z-ca przewodniczącego: p. Małgorzata Łapot 

  

Skarbnik: p. Marzena Koźbiał  

 

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