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„Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,  

gdy wszyscy gromadzą się przy wspólnym stole. 

Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika 

nienawiść. Wieczór, gdy łamiemy opłatek, 

składamy życzenia. To noc wyjątkowa jedyna, 

niepowtarzalna noc Bożego Narodzenia.”  

 

 

Nastrojowych i pachnących choinką  

Świąt Bożego Narodzenia,  
a także samych,  

szczęśliwych i pogodnych dni 

 w Nowym Roku 2015 
 

życzy 

Samorząd Uczniowski 
 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości  

w Chęcinach. 

 

         11 listopada 2014 roku przedstawiciele 

uczniów  ZSO w Wolicy: harcerze, Samorząd 

Uczniowski Szkoły Podstawowej oraz Samorząd 

Uczniowski Gimnazjum, pod opieką nauczycieli 

wzięli udział w gminnych obchodach 

Narodowego Święta Niepodległości w Chęcinach. 

 

 
 

 
 

 
Fot. Anna Sikorska 
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Akademia z okazji Święta Niepodległości 

 

           13 listopada 2014 roku w naszym 

gimnazjum odbyła się uroczysta akademia 

z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. W części artystycznej wzięła 

udział młodzież z klas: IIa, IIb, oraz IIIc. 

Akademię przygotowali: p.Lidia Pierzak, 

p.Barbara Czupryńska oraz p.Rafał 

Gajos. Oprawa muzyczna: p.Przemysław Gruszka. 

 

 
 

 
 

 
Fot. Rafał Gajos 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

W ZSO Wolicy  

uatrakcyjniają przerwy międzylekcyjne 

 
 

         Dnia 14 listopada 2014r. w ZSO w Wolicy 

po raz kolejny odbyło się patriotyczne śpiewanie 

w ramach ogólnopolskiej akcji „Rozśpiewana 

przerwa”. W akcji wzięli udział uczniowie 

Gimnazjum Publicznego oraz Szkoły 

Podstawowej w Wolicy. Koordynatorem    akcji 

był nauczyciel muzyki, pan Przemysław Gruszka. 

         W  piątek 28 listopada 2014r. była przerwa 

z… tańcem belgijskim. Poprowadzili ją 

uczniowie klasy IIIc, którzy  pod okiem 

wychowawczyni pani Agnieszki Gajos ciężko  

i wytrwale ćwiczyli, aby przygotować się do tego 

wydarzenia. Przy mocnych, żywych i skocznych 

rytmach cała społeczność szkolna mogła 

spożytkować swoją nieograniczoną energię  

i zatańczyć.  

            Przerwa cieszyła się dużym 

zainteresowaniem, tańczyli prawie wszyscy - 

począwszy od klas I do klas III. 

- Czy będą takie przerwy częściej? – dopytują 

uczniowie. 

Pani dyrektor Mirosława Szymańska:   Takie 

przerwy stwarzają możliwość aktywnego 

wypoczynku, rozbudzają poczucie rytmu, 

pokonują nieśmiałość, dodają pewności siebie. 

Popieram takie formy spędzania przerw 

międzylekcyjnych. 

  

Samorząd Uczniowski 
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„Rozśpiewana przerwa” 

 

 
 

 
„Roztańczona przerwa” 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

„Pętla zdarzeń” - spektakl 

profilaktyczny dla gimnazjalistów. 
 

W dniu 4 grudnia 2014r. uczniowie 

Gimnazjum Publicznego nr 2 w Wolicy obejrzeli 

spektakl profilaktyczny z udziałem aktorów 

Impresariatu Artystycznego „Inspiracja”  

z Krakowa. Artyści przedstawili program 

zatytułowany „Pętla zdarzeń”. 

 Zaprezentowana została historia 

dziennikarza, który podejmuje reporterskie 

śledztwo w celu ustalenia przyczyn próby 

samobójczej chłopca, która wstrząsnęła 

społecznością szkolną. Poprzez ciąg rozmów 

z osobami z jego otoczenia, bohater dokonał 

retrospekcji zdarzeń poprzedzających tragedię. Ich 

dokładna analiza rzuciła nowe światło na postacie 

i ich postawy wobec zaistniałego problemu. 

Aktorzy pokazali uczniom na czym polega 

zjawisko przemocy szkolnej oraz jakie znaczenie 

mają osoby pełniące rolę sprawcy, ofiary oraz 

świadka.  

Po spektaklu odbyła się pogadanka, podczas 

której młodzież dowiedziała się, jak 

przeciwdziałać przemocy w szkole oraz jak 

reagować, gdy jest się świadkiem przemocy 

szkolnej. Artyści zwrócili uwagę uczniów na 

ogromne znaczenie zdolności empatii, która 

umożliwia wczucie się w sytuację ofiary. 

          Spektakl przedstawiony został z inicjatywy 

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Chęcinach. 

 

Opracowanie: Karolina Kędzior 

 

 
 

Fot. K. Kędzior 
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Profilaktyka uzależnień  

od środków psychoaktywnych 
 

 

            W dniach 1 – 3 grudnia 2014r. uczniowie 

klas I – III Gimnazjum Publicznego nr 2  

w Wolicy, wzięli udział w warsztatach 

prowadzonych przez ojca Pawła Chmurę ze 

Stowarzyszenia „PADRE” oraz jego dwóch 

podopiecznych z Ośrodka Leczenia Uzależnień od 

Środków Psychoaktywnych San Damiano. 

 Podczas dwugodzinnego spotkania  

z młodzieżą młodzi mężczyźni opowiadali  

o swojej drodze do uzależniania oraz o tym jak 

oceniają tamte wydarzenia dziś, po wyjściu  

z nałogu. W drugiej części spotkania uczniowie 

mieli możliwość zadawania pytań dotyczących 

przedstawionego świadectwa oraz środków 

psychoaktywnych.  

Nasi uczniowie chętnie i aktywnie 

uczestniczyli w zajęciach co pozwala mieć 

nadzieje, że pozwoli to uchronić ich przed 

zagrożeniami związanymi z dostępnością środków 

psychoaktywnych. 

Zajęcia odbywają się w ramach Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2014. 

 

Opracowanie: Karolina Kędzior 

 

 

 
 

Herb San Damiano  
 

Źródło: http://terapia.franciszkanie.biz/?page_id=2 

 

 

 

 

http://terapia.franciszkanie.biz/?page_id=2


Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

,,Historia zaklęta w legendach” 
 

            Uczniowie klasy  IIIb  gimnazjum 

w składzie: Klaudia Curyl, Żaneta Woźniczko, 

Martyna Kościołek, Jakub  Czarnecki, Dawid 

Nawrot, Konrad Chruściel, Wiktor 

Malarczyk, pod kierunkiem  pana Krzysztofa 

Taborskiego uczestniczyli w ogólnopolskim 

konkursie tematycznym pt. ,,Historia zaklęta 

w legendach”,  zorganizowanym przez Instytut 

Historii Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego 

w Kielcach. 

            Celem konkursu było zainteresowa-

nie uczniów historią regionu, popularyzowanie 

wiedzy na temat historii małych i dużych 

Ojczyzn, rozwijanie umiejętności krytycznego 

podejścia do przekazu historycznego.  

             W ramach projektu powstał  

8-minutowy film opisujący legendę o Białej 

Damie. Prace nad projektem rozpoczęły się od 

wyboru legendy przez grupę i napisaniu 

scenariusza przez  Klaudię Curyl. Następnie 

dokonano wspólnie przydziału ról.  

             W tym miejscu kierujemy serdeczne 

podziękowania do Pana  Roberta Jaworskiego 

Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny za wypo- 

życzenie epokowych strojów oraz do Drużyny 

Rycerskiej Ziemi Chęcińskiej  "FERRO 

AQUILAE" za odegranie scen walki, do Pani 

wicedyrektor Mirosławy Szymańskiej za pomoc  

i życzliwość. 

            Uczniowie bardzo chętnie zaangażowali 

się w realizację projektu. Była to już ich druga 

przygoda z filmem („Czy warto czytać”, rok 

szkolny 2012/2013). 

Opracowanie:  Krzysztof Taborski 
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Fot.  Krzysztof Taborski 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Prelekcja o tematyce ekologicznej 
 

 

               Dnia 16 grudnia 2014 roku zarówno  

w Szkole Podstawowej jak i w Gimnazjum  

w Wolicy odbyła się prelekcja o tematyce 

ekologicznej, którą przeprowadził myśliwy z Koła 

Łowieckiego nr 10 w Kielcach, pan Dariusz Knap. 

 

Agnieszka Gajos 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Szlachetna paczka  

od uczniów i nauczycieli  

Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących 

w Wolicy 

 
         W dniach od 2 do 4 grudnia uczniowie 

szkoły podstawowej i gimnazjum oraz uczący tam 

nauczyciele wzięli udział w zbiórce żywności 

długoterminowej, artykułów szkolnych i środków 

czystości w ramach akcji „Szlachetna paczka”.  

        Zgromadzone dary zapakowane zostały do 5 

dużych pudeł i dostarczone  na miejsce zbiórki, 

skąd otrzymała je jedna z rodzin objętych pomocą 

w ramach szlachetnej paczki. 

         Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczniom, 

ale przede wszystkim Rodzicom za ogromne 

zaangażowanie i chęć współpracy. 

Ewa Fryt 

 

 

Klasowe „mikołajki”. 
 

 
 

Mikołajki w klasie Ia 
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Dni Kariery 

 w Zespole Szkół nr 2 w Chęcinach 
 

           W dniu 5 grudnia 2014 roku, 9 uczniów 

z klas trzecich Gimnazjum Publicznego nr 2 

w Wolicy, wzięło udział w Szkolnych Dniach 

Kariery zorganizowanych w Zespole Szkół  nr 2 

w Chęcinach w ramach projektu „PWP Mój nowy 

zawód w zielonej gospodarce”. 

Przedsięwzięcie to promowało nowy 

kierunek w zawodzie technik urządzeń  

i systemów energetyki odnawialnej.  Podczas 

spotkania prowadzący przedstawili p. Karolinę 

Majcherczyk – Inspektora w Dziale Projektów 

Rozwojowych Kieleckiego Parku Technolog-

gicznego oraz p. Łukasza Dziedzic – właściciela 

firmy EkoEnergia. Nasi uczniowie wraz 

z przedstawicielami innych szkół mieli możliwość 

poznania specyfiki zawodu technik urządzeń 

i systemów energetyki odnawialnej, dowiedzieli 

się na czym polega ta praca, gdzie znajdą 

zatrudnienie i jakie mogą wiązać się z tym 

zarobki. Pani Karolina Majcherczyk przedstawiła 

również ofertę Kieleckiego Parku 

Technologicznego skierowaną do przyszłych 

młodych przedsiębiorców. 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami 

prasowymi na temat tego spotkania. 

Szkoły z regionu gotowe kształcić na nowych 

kierunkach 

http://www.tvswietokrzyska.pl/powiat-

kielecki/checiny/item/9342-szkoly-z-regionu-

gotowe-ksztalcic-na-nowych-kierunkach.html 

Energia odnawialna przyszłością świętokrzyskiej 

młodzieży http://www.tvswietokrzyska.pl/powiat-

kielecki/checiny/item/9211-energia-odnawialna-

przyszloscia-swietokrzyskiej-mlodziezy.html 

 

Karolina Kędzior 

 

 

http://www.tvswietokrzyska.pl/powiat-kielecki/checiny/item/9342-szkoly-z-regionu-gotowe-ksztalcic-na-nowych-kierunkach.html
http://www.tvswietokrzyska.pl/powiat-kielecki/checiny/item/9342-szkoly-z-regionu-gotowe-ksztalcic-na-nowych-kierunkach.html
http://www.tvswietokrzyska.pl/powiat-kielecki/checiny/item/9342-szkoly-z-regionu-gotowe-ksztalcic-na-nowych-kierunkach.html
http://www.tvswietokrzyska.pl/powiat-kielecki/checiny/item/9211-energia-odnawialna-przyszloscia-swietokrzyskiej-mlodziezy.html
http://www.tvswietokrzyska.pl/powiat-kielecki/checiny/item/9211-energia-odnawialna-przyszloscia-swietokrzyskiej-mlodziezy.html
http://www.tvswietokrzyska.pl/powiat-kielecki/checiny/item/9211-energia-odnawialna-przyszloscia-swietokrzyskiej-mlodziezy.html


Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Jasełka w Gimnazjum – fotorelacja. 
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Fot: Krzysztof Taborski 



SPORT SZKOLNY 
 

 

Gminne zawody w piłce nożnej 

 szkół gimnazjalnych 

 w kategorii dziewcząt 
 

 

           W dniu 25 października  2014r. w hali 

sportowej ZSO Wolica, odbyły się gminne 

zawody w piłce nożnej szkół  gimnazjalnych 

w kategorii dziewcząt. 

        Do zawodów zgłosiło się 37 zawodniczek 

reprezentujących po dwa zespoły z Gimnazjum  

Nr 1 w Chęcinach i naszego Gimnazjum Nr 2 

w Wolicy. Turniej przeprowadzono w  jednej 

grupie systemem "każdy z każdym”. 

          Nasze dziewczęta okazały się 

bezkonkurencyjne, zwyciężając oba zespoły 

z Chęcin, czym zapewniły sobie prawo startu  

w  półfinałach wojewódzkich. 

 

 Wyniki turnieju: 

  

Wolica I – Wolica II 4:1 

Chęciny I – Chęciny II 3:2 

Wolica I – Chęciny II 4:0 

Wolica II – Chęciny I 4:0 

Wolica II – Chęciny II 2:1 

Wolica I – Chęciny I 6:1 

   

Kolejność końcowa: 

 

1. Gim. Wolica I 9 pkt. 14:2 
2. Gim. Wolica II 6 pkt. 7:5  

3. Gim. Chęciny I 3 pkt. 4:12  

4. Gim. Chęciny II 0 pkt. 3:9 

  

           Nasze gimnazjum reprezentowały –  

(kl. II i III): Wiktoria Sosnowska, Wiktoria Lech, 

Martyna Kościołek, Patrycja Korban, Wiktoria 

Kamińska; (kl.I):   Paulina Malarczyk,  Alicja 

Serafin, Karolina Myśliwiec,  Roksana 

Rutkowska, Zuzanna Szewczyk,  Zuzanna Żurek, 

Krzemińska Dominika, Ciechańska Wiktoria, 

Weronika Pietrzyk i Angelika Chwastek. 

 

            Gratulacje dla naszych dziewcząt składają 

opiekunowie: p. Tomasz Dziurzyński i  p. Rafał 

Gajos. 
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Wolica wśród pięciu najlepszych drużyn IX Edycji Małej Ligi Piłki Ręcznej 

SPORT SZKOLNY 
 

 

              W dniu 03.12.2014r  na Hali Sportowej 

Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach odbył się 

Turniej Finałowy Małej Ligi Piłki Ręcznej. Była 

już to IX edycja tego Turnieju. W zawodach tych 

brali udział również młodzi piłkarze ręczni 

Gimnazjum Nr 2 w Wolicy. Pierwszym etapem 

turnieju były eliminacje, które odbyły się  

w Masłowie. Drużyna z Wolicy zajęła drugie 

miejsce, a Bartłomiej Pasiek został uznany 

najlepszym zawodnikiem Turnieju. Kolejnymi 

zawodami były ćwierćfinały, które odbyły się  

w Chęcinach na Hali Sportowej pod Basztami. 

Młodzi piłkarze ręczni z Wolicy rywalizowali  

z uczniami z Ćmińska, Michałowa, Jędrzejowa, 

Piekoszowa oraz Sukowa. Po bardzo zaciętych 

meczach drużyna  z Wolicy zajęła trzecie 

miejsce i nie awansowała  do Turnieju 

Finałowego. W końcowej klasyfikacji Wolica 

zajęła piąte miejsce, a  Bartłomiej Pasiek został 

uznany nadzieją Handbalu. 
 

Opiekun drużyny: Tomasz Dziurzyński 
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