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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  
naszym Nauczycielom, 

życzymy takich myśli i marzeń,  
które dają się urzeczywistnić,  

pięknych i szlachetnych pomysłów,  
które podszeptuje serce,  

cierpliwości i wytrwałości,  
aby służba dzieciom  

tym starszym i tym młodszym  
zrodziła wiele szlachetnych owoców. 

 
Samorząd Uczniowski 
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Fot: Krzysztof Taborski 
 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 
Spotkanie z członkiem misji Apollo17 - 

Harrisonem Schmittem 
 
 

Dnia 04 września 2015 roku, 52 uczniów ze 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Wolicy 
wraz z opiekunami, uczestniczyło w spotkaniu  
z ostatnim człowiekiem, który stanął na 
Księżycu – p. Harrisonem Schittem. Spotkanie 
odbyło się z inicjatywy Burmistrza Gminy  
i Miasta Chęciny p. Roberta Jaworskiego w CKiS 
w Chęcinach. 
 

„Misja wyprawy na Księżyc, w której wziął 
udział Harrison Schmitt odbyła się w 1972 roku. 
Podróż na orbitę Księżyca trwała 3 dni i 12 
godzin. Na orbicie załoga spędziła jeden dzień, 
następnie wylądowała na Srebrnym Globie, gdzie 
przebywała 3 dni.  

– Do wyprawy przygotowywaliśmy się 15 
miesięcy, nie miałem więc powodów do obaw czy 
strachu – mówi Harrison Schmitt. – Moja rola 
w wyprawie polegała na pobraniu próbek gruntu. 
Jako geolog mogłem tam przeprowadzić mnóstwo 
interesujących badań. Przywiozłem na Ziemię 
ponad sto kilogramów pobranych próbek skał 
księżycowych. To było niezapomniane 
doświadczenie. Samo lądowanie na Księżycu było 
czymś niesamowitym. Miałem okazję być 
w Kanionie większym niż Kanion Kolorado. 
Widok zapierał dech w piersiach – dodaje jedyny 
geolog, który odwiedził Księżyc.” 
 (Źródło: www.checiny.pl)  
 

Uczniowie obejrzeli film z wyprawy Apollo 
17 z bardzo ciekawym i barwnym komentarzem 
pana Harrisona Schmitta. Kolejnym punktem 
programu był panel dyskusyjny, w którym 
uczniowie ze szkół z gminy Chęciny zadawali 
pytania w języku angielskim. 

To było niesamowite i niezapomniane 
spotkanie, które na długo zostanie w pamięci. 

 
Izabela Woś 
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Fot:www.checiny.pl 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

VIII Piknik historyczny w Chęcinach 
 

52 uczniów z naszego Gimnazjum i Szkoły 
Podstawowej wzięło udział  w VIII Pikniku 
Historycznym, który odbył się 6 września 2015 
roku, w niedzielę w godzinach 16-18, na placu 
obok parkingu za Zamkiem w Chęcinach. 

 Tym razem grupy rekonstrukcyjne 
zaprezentowały widzom inscenizacje bitew jakie 
 w II wojnie światowej prowadził 27 Pułk 
Ułanów. Polska kawaleria nie tyko musiała 
mierzyć się z Wermachtem, lecz również  
z atakującymi nas ze wschodu po 17 września 
1939 roku bandami  sowieckimi. Była to swoista 
„żywa lekcja historii”, która zrobiła na naszych 
uczniach wielkie wrażenie. 

Wysoko walory dydaktyczno - patriotyczne 
tej inscenizacji ocenili również nauczyciele 
sprawujący opiekę nad młodzieżą, a byli to:        
p. wicedyrektor Barbara Czupryńska,  p. Renata 
Sowińska,  p. Grażyna Barwinek,  p. Beata 
Ludwicka- Dula oraz p. Rafał Gajos. 

  Rafał Gajos 
 

 
 

 
 

Fot: www.checiny.pl 
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W hołdzie lotnikom… 
 

W  niedzielę, 27 września, w  Gminie 
Chęciny odbyły się uroczystości upamiętniające 
poległych i  pomordowanych lotników, którzy 
uczyli się w  elitarnej szkole szybowcowej 
i walczyli w II Wojnie Światowej. Uroczystości 
pod Pomnikiem Lotników odbyły się  
w  miejscowości Gościniec.  

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolicy 
reprezentował poczet flagowy, opiekunowie 
i Dyrekcja szkoły. 

                      Samorząd Uczniowski 
 

 
 

 
 

 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
 

IX Festiwalu Kultury Żydowskiej 
 

Dnia 25 września 2015 roku 48 uczniów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolicy, 
wzięło udział w odbywającym się corocznie  
„Festiwalu Kultury Żydowskiej”. 

 Pierwszym etapem tego wydarzenia była 
„Wędrówka Szlakiem Żydowskich Zabytków 
Chęcin”, następnie na Hali  Sportowej Centrum 
 Kultury i Sportu  w Chęcinach odbyły się 
warsztaty.   

Oto fotorelacja z tego wydarzenia.                 
                                     Rafał Gajos 
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Fot: Rafał Gajos 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Próbna ewakuacja w ZSO w Wolicy 
 

W środę 7 października 2015 r. o godz. 
10.00 w Gimnazjum oraz o godzinie 11.00   
w Szkole Podstawowej miała miejsce próbna 
ewakuacja. 

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie 
organizacji i  warunków ewakuacji, które 
obejmowały praktyczne działania ewakuacyjne 
z zagrożonego budynku. Głównym celem próbnej 
ewakuacji było zapoznanie uczniów 
i pracowników szkoły z praktycznym zastosowa-
niem procedur dotyczących zachowania się 
w przypadku wybuchu pożaru lub powstania 
innego zagrożenia dla życia i zdrowia. 

Uczniowie i nauczyciele, zachowując środki 
bezpieczeństwa, szybko i  sprawnie opuścili 
budynek szkoły. Wszystkie osoby będące 
w szkole zdążyły się ewakuować. 

Wszyscy w spokoju i bez paniki wykonali 
zadanie próbnego alarmu, o czym dyrektorowi 
szkoły zameldował Dariusz Gorzelak i Tomasz 
Dziurzyński - organizatorzy próbnej ewakuacji. 

 Dariusz Gorzelak. 

 
 

 
 

 

6 

 
 

Niezwykła lekcja biologii 
 

2 października 2015 roku uczniowie klas 
drugich  naszego Gimnazjum nr 2  w Wolicy 
odwiedzili OŚRODEK POMOCY DZIKIM 
ZWIERZĘTOM - „PTASI AZYL”. 

 To niezwykłe miejsce położone jest  
w miejscowości Ostrów  w naszej gminie 
Chęciny. Twórcą, a zarazem opiekunem  
i właścicielem schroniska, jest prof. Janusz 
Wróblewski. Człowiek ten już od ponad 11 lat 
jest zaangażowany w pomoc dzikim zwierzętom. 
Do ptasiego azylu trafiają zwierzęta chore oraz po 
różnego rodzaju wypadkach. Zwierzęta,  
w większości ptaki, po leczeniu i niejednokrotnie 
długiej rehabilitacji, są wypuszczane już zdrowe 
do swego naturalnego środowiska.                         
          

  Przy „Ptasim Azylu” działa również 
fundacja, która ma na celu działalność 
edukacyjną- popularyzowanie informacji na temat 
ekologii i ochrony środowiska naturalnego ze 
szczególnym uwzględnieniem wiedzy o ptakach. 

Pan Janusz bardzo ciekawie opowiadał nam 
o swych podopiecznych, o ich życiu na wolności 
i przyczynach ich pobytu w lecznicy.  

Po odwiedzeniu wszystkich mieszkańców 
azylu i zapoznaniu się z ciekawostkami na temat 
ich życia na wolności nasz gospodarz zaprosił nas 
na gorącą herbatkę. Podczas degustacji profesor 
Wróblewski przeprowadził ciekawy konkurs  
z nagrodami polegający na rozpoznawaniu 
gatunków ptaków po ich śpiewie. 

Na koniec wpisaliśmy się do Księgi 
Pamiątkowej Ptasiego Azylu.                                    
        

Odjeżdżając jeszcze raz podziękowaliśmy 
gospodarzowi” Ptasiego Azylu” - profesorowi 
Januszowi Wróblewskiemu za niezapomniane 
przeżycia, miłą gościnę, oraz czas poświęcony dla 
nas.  

Jesteśmy również wdzięczni naszej pani 
Agnieszce Gajos za organizację wyjazdu oraz 
naszym opiekunom: pani Antoninie Gorzelak 
i panu Rafałowi Gajosowi. 

Z pewnością taka niezwykła lekcja biologii 
na długo zapadnie wszystkim nam w pamięci. 

 
Członkowie Szkolnego Koła LOP 
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Niezwykła lekcja biologii - fotorelacja 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 
Ślubowanie klas pierwszych i DEN. 

15.10.2015r. 
Fotorelacja. 

 
„Wykształcenie to dobro, którego nic 

 nie jest w stanie nas pozbawić” 
 

 

 

 

fot. Krzysztof Taborski 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

"Szlakiem średniowiecza i Młodej Polski 
po Krakowie". 

 
Kraków, dn. 12 X 2015 r. 

 
Jak co roku uczniowie z gimnazjum wraz  

z opiekunami p. N. Budziosz i p. I. Woś udali się 
do Krakowa, aby tam uczestniczyć w zajęciach 
edukacyjnych przygotowanych przez nauczycieli 
polonistów p. R. Sowińską i p. T. Żelichowskiego 
"Szlakiem średniowiecza i Młodej Polski po 
Krakowie".  
  

 W trakcie zwiedzania Królewskiego Grodu 
zobaczyliśmy Wawel, Kościół Mariacki, klasztor 
ojców Franciszkanów. W zwiedzanych obiektach 
podziwialiśmy młodopolskie obrazy oraz 
polichromie m.in. Stanisława Wyspiańskiego, 
Józefa Mehoffera i Jacka Malczewskiego. 
Wysłuchaliśmy wielu ciekawych historii i anegdot 
opowiedzianych przez przewodnika, a dotyczą-
cych barwnego życia twórców Młodej Polski. 
Największą atrakcją była Podziemna Trasa 
Turystyczna, która pokazuje jak wyglądał Kraków 
w czasach średniowiecznych. 
                                               Tomasz Żelichowski 
 

 
Średniowieczny Krakowski Rynek 

Źródło fot:www.podziemiarynku.com 
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Koncert w Filharmonii Świętokrzyskiej 

W dniu 22 X 2015 r. uczniowie klas IV-VI 
SP oraz I Gimnazjum wraz z opiekunami 
uczestniczyli w pięknym koncercie, który odbył 
się w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej  
im. Oskara Kolberga w Kielcach. 

Koncert poświęcony był wiolonczeli. 
Muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta, 
Ludwiga van Beethovena i Piotra Czajkowskiego 
przeplatała się opowiadaniem przez p. Beatę 
Młynarczyk legendy o zbudowaniu (przez 
Antonio Stradivariusa) wiolonczeli. W magiczny 
świat muzyki przenieśli nas subtelna i perfekcyjna 
wiolonczelistka ze Szwajcarii Astrig Siranossian 
i pełny muzycznego żywiołu włoski dyrygent 
Giancarlo Rizzi wraz z Orkiestrą Symfoniczną FŚ.  

Dziękuję  nauczycielom-wychowawcom za 
współpracę. 

Antonina Gorzelak 

 
 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Dzień otwarty Europejskiego Centrum 
Edukacji Geologicznej 

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Wolicy   
z  pierwszą wizytą w nowo otwartym  
Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej  
w Chęcinach. 

 25 października 2015 roku nasi uczniowie 
uczestniczyli  w  „Dniu Otwartym” Europejskiego 
Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach,  
w czasie którego  mogli nie tylko je zwiedzić, ale 
także skorzystać ze zorganizowanych specjalnie 
przez doktorantów, studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego, warsztatów i pokazów: „Świat 
sprzed milionów lat, czyli o dawnym życiu na 
Ziemi”; „Zagniewana Ziemia, czyli wszystko  
o wulkanach”; „Artyści sprzed tysięcy lat, czyli 
jak dawniej malowano”. W laboratoriach odbyły 
się pokazy: „Czego nie widać gołym okiem, czyli 
geofizyczne spojrzenie na skały”; „Góry 
Świętokrzyskie w mikro- i makroskali”; 
„Wszystko (w)płynie - dynamika i przemiany wód 
podziemnych”; „Przestrzenne modele terenu  
w geologii”. Zapraszamy do obejrzenia 
fotorelacji. 

Agnieszka Gajos 
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Fot. Agnieszka Gajos, Izabela Woś 
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Konfrontacje historyczne. 

Już po raz trzeci uczniowie z gimnazjum 
wzięli udział w Konfrontacjach Historycznych im. 
Kazimierza Sabbata.  Ta edukacyjna impreza 
organizowana jest przez Urząd Gminy oraz 
Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach. 

 
  Coroczne spotkania mają propagować 

wśród młodzieży uroki i skarby Ziemi 
Świętokrzyskiej. Podobnie było i tym razem. 
Tematem przewodnim spotkania był Klasztor 
Ojców Oblatów na Świętym Krzyży. Uczniowie 
biorący udział w Konfrontacjach musieli wykazać 
się znajomością historii, sztuki oraz postaciami 
związanymi z Klasztorem. Liczyła się także 
znajomość prozy i poezji, której tematem 
przewodnim było piękno świętokrzyskiej 
puszczy.  Nagrodą za udział w tym wyjątkowym 
spotkaniu było zwiedzenie Klasztoru na Świętym 
Krzyżu oraz wejście na odbudowaną wieżę.  

 
Naszą szkołę reprezentowali: Mikołaj 

Cielibała z klasy III A oraz Klaudia Sobczyk, 
Magdalena Wargocka i Piotr Kosieradzki wszyscy 
z kl. II B. Uczniów przygotowali p. Rafał Gajos 
oraz p. Tomasz Żelichowski. 

 

Tomasz Żelichowski 
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„Dopalacze kradną życie”. 
 
 

 
 
 
 

Zapraszam do obejrzenia  spotu  
reklamowego, który  powstał  na zajęciach 
filmowych z klasą Ia gimnazjum w ramach 
konkursu pt. „Dopalacze kradną życie”. 
  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło 
konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych na najlepszy materiał 
filmowy promujący zdrowy i wolny od używek - 
przede wszystkim od dopalaczy - tryb 
życia. Celem akcji „Przytomni” jest zwiększenie 
świadomości młodych osób, w zakresie 
niebezpieczeństw związanych z zażywaniem 
dopalaczy. 

 
 

 
 
 
          Link: 

https://youtu.be/mnSSGxBXSCE 
 
 

Krzysztof Taborski  
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Fotorelacja z meczu 
  Polska-Szwecja 

 

Mecz reprezentacji Polski i Szwecji, odbył 
się 8 września 2015 roku w Kielcach. 
Uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu. 
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Fot: Alicja Serafin 
 
 
 
Dziewczęta z naszego Gimnazjum znów 

najlepszymi piłkarkami nożnymi 
w gminie Chęciny !!! 

 
 

10 października 2015 roku na Hali 
widowiskowo - sportowej w Chęcinach odbyły się 
zawody gimnazjalne dziewcząt w piłkę nożną. 

Nasze dziewczęta po raz kolejny 
potwierdziły swoją klasę i zwyciężyły rywalizację 
w gminie Chęciny. Gimnazjum nr 2 w Wolicy 
reprezentowały: Paulina Malarczyk, Wiktoria 
Sosnowska, Karolina Myśliwiec, Karolina Woś, 
Natalia Juszkiewicz, Alicja Serafin, Zuzanna 
Żurek, Małgorzata Stępnik, Zuzanna Szewczyk, 
Paulina Domagała, Anna Szewczyk, Agata 
Gawędzka, Angelika Chwastek, Patrycja 
Jaszczykiewicz, Kinga Kamińska i Gabriela 
Gibas.  

Naszym dziewczętom – zeszłorocznym 
 brązowym medalistkom mistrzostw 
województwa świętokrzyskiego powtórzenia 
sukcesu życzy opiekun drużyny Rafał Gajos.  
 
Opracowanie: Rafał Gajos 
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Fotorelacja - gminne zawody sportowe w piłkę 
nożną dziewcząt;  Chęciny 10.10 2015 r.  
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Wygrana Wolicy  
w rozgrywkach grupowych MLPR 

 
W dniu 22.10.2015 r. XII edycja Turnieju 

Małej Ligi Piłki Ręcznej zawitała  do Hali 
Sportowej Pod Basztami w Chęcinach. 
Wszystkich przybyłych powitała główna 
organizator Turnieju pani Prezes Grażyna Jarosz. 
Następnie głos zabrał gospodarz Gminy - Pan 
Robert Jaworski. Przywitał  przybyłe zespoły, 
życzył wielu wrażeń sportowych i gorąco 
zachęcał do spotkania z historią w zamku 
chęcińskim, czy zwiedzenia Europejskiego 
Centrum Edukacji Geologicznej. 
  

Turystyczne wyprawy młodzi uczniowie 
musieli jednak odłożyć na później, bo sędzia 
Paweł Popiel rozpoczął pierwszy mecz. Wolica 
zagrała z Michałowem wygrywając 10:6, 
zapoczątkowując tym zwycięstwem kolejne swoje 
sukcesy we wszystkich spotkaniach. 

Najbardziej zaciekłe mecze były pod koniec 
turniejowego dnia, kiedy zespół z Lelowa – 
debiutant w Małej Lidze – starał się odebrać 
prymat Wolicy, a Michałów walczył z „Jedynką” 
jędrzejowską o awans do ćwierćfinałów. Emocje 
udzieliły się również kibicom, którzy bardzo 
gorąco dopingowali zespół  z Wolicy, wśród 
których była Pani Nina Budziosz – Dyrektor 
Gimnazjum w Wolicy i Prezes ŚZPR – Pan 
Grzegorz Budziosz. 

Zakończenie turnieju przyniosło spotkanie  
z zawodnikiem KS Vive Tauron Kielce 
Krzysztofem Lijewskim. Pan Krzysztof gra  
w piłkę ręczną od ponad dwudziestu lat i oprócz 
wspaniałych zwycięstw doświadczył niejednej 
porażki. O nich właśnie opowiedział młodym 
zawodnikom. 

Turniej zakończył się zwycięstwem 
Gimnazjalistów z Wolicy, którzy wygrali 
wszystkie swoje mecze. Królem strzelców został 
Mateusz Szczerba z Lelowa. Najlepszym 
bramkarzem Jakub Gad, a zawodnikiem- 
Bartłomiej Pasiek – obaj gracze z Gimnazjum  
z Wolicy. 
 
Wyniki Turnieju 
Gimnazjum Nr 2 Wolica – Gimnazjum Lelów  
13:9 (5:5) 
Gimnazjum Nr 2 Wolica – Gimnazjum Michałów 
10:6 (6:2) 
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Gimnazjum Nr 2 Wolica – Gimnazjum Nr 1 
Jędrzejów 13:5 (5:2) 
Gimnazjum Nr 2 Wolica -  Gimnazjum Nr 2 
Jędrzejów  9:3 (5:1) 
Gimnazjum Lelów   -  Gimnazjum Michałów 17:6 
(8:2) 
Gimnazjum Lelów   - Gimnazjum Nr 1 Jędrzejów 
18:5 (6:4) 
Gimnazjum Lelów    - Gimnazjum Nr 2 Jędrzejów 
11:5 (6:2) 
Gimnazjum Michałów - Gimnazjum Nr 1 
Jędrzejów 8:7 (4:4) 
Gimnazjum Michałów - Gimnazjum Nr 2 
Jędrzejów 11:9 (5:4) 
Gimnazjum Nr 1 Jędrzejów - Gimnazjum Nr 2 
Jędrzejów 6:4 (2:2) 
Klasyfikacja końcowa 
Gimnazjum Nr 2 w Wolicy – 8 pkt. 
Gimnazjum Lelów – 6 pkt. 
Gimnazjum Michałów – 4 pkt. 
Gimnazjum Nr 1 Jędrzejów – 2 pkt. 
Gimnazjum Nr 2 Jędrzejów – 0 pkt. 

Tomasz Dziurzyński 
 

 
 

 
 
 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Wygrana Wolicy  
w rozgrywkach grupowych MLPR 

fotorelacja 
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INFORMATOR 
 

Skład Rady Rodziców w Gimnazjum 
w roku szkolnym 2015/2016 

 Przewodnicząca: p.Anita Kochańska 

 Z-ca przewodniczącej: p.Marek Sychowski  

 Skarbnik: p.Beata Gryz 

 Sekretarz: p.Edyta Malarczyk  

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

Zarząd Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum 
w roku szkolnym 2015/2016 

  
Przewodniczący: Mikołaj Zimoch, kl. IIIa 

  
Zastępca:  Wiktoria Jamróz kl IIIb 

  
Sekretarz: Agnieszka Kochańska kl. IIIb 

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

Godziny otwarcia  
Biblioteki Szkolnej 

 
PONIEDZIAŁEK    8.00 – 13.45 
WTOREK          8.45-10.45 
                           12:35-13:50 
ŚRODA              9.40 – 13.40 
CZWARTEK    9.45 – 12.45 
PIĄTEK             8.00 –11.00 
                            11.30-13.30 

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

Sekretariat szkolny 

 Godziny pracy: od poniedziałku do piątku  
7.00 - 15.00 

tel./fax 41 31 54 010 

e-mail: szkola_wolica@vp.pl 

mgr Aneta Sołtysik - sekretarz szkoły 

**************************************** 
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Godziny pracy w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących 

w Wolicy 
w roku szkolnym 2015/2016 

   
Poniedziałek  9.40 – 14.40 

7.10 – 7.55 zajęcia rewalidacyjne 
9.40 – 13.40 praca z uczniem, konsultacje dla 

rodziców i nauczycieli 
13.40 – 14.40  zajęcia korekcyjno kompensacyjne 

dla uczniów klasy IIb i Ib 
  

Wtorek  9.40 – 14.40 
9.40 – 13.40 praca z uczniem, konsultacje dla 

rodziców i nauczycieli 
13.40 – 14.40  zajęcia korekcyjno kompensacyjne 

dla uczniów klasy IIa i IV 
 

Środa  8.00 – 12.00 
9.00 – 12.00 praca z uczniem, konsultacje dla 

rodziców i nauczycieli 
  

Czwartek  9.00 – 12.00 
7.50 – 8.50 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

dla uczniów klasy V 
9.00 – 12.00 praca z uczniem, konsultacje dla 

rodziców i nauczycieli 
  

Piątek  9.00 – 12.00 
7.10 – 7.55 zajęcia rewalidacyjne 

9.00 – 12.00 praca z uczniem, konsultacje dla 
rodziców i nauczycieli 

 13.40 – 14.40  zajęcia korekcyjno- 
kompensacyjne dla uczniów klasy Ia 

  
 Każdorazowo podczas ogólnoszkolnych spotkań  

z rodzicami pedagog pełni dyżur w swoim 
gabinecie. 

 
 Gabinet pedagoga mieści się w budynku 

gimnazjum w sali nr 8 . 
 

Karolina Kędzior – Pedagog szkolny 
 

 
„Szkolne Echo”– gazetka szkolna 

Adres redakcji: Gimnazjum Nr 2 w Wolicy, 
ul. Szkolna 35, 26-060 Chęciny 

e-mail: redakcjawolica@x.wp.pl 
Opracowanie: mgr IzabelaWoś 

 


