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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Wolontariusze  

z Wielkiej Brytanii, 

Francji  

oraz Portugalii 
 

 

W dniu 07.01.2016r., na zaproszenie pani 

Beaty Krajewskiej, Zespół Szkół Ogólno-

kształcących nr 2 w Wolicy  odwiedzili 

wolontariusze z Wielkiej Brytanii, Francji oraz 

Portugalii. Goście przeprowadzili zajęcia  

w języku angielskim z uczniami szkoły 

podstawowej i gimnazjum.  

Podczas zajęć zapoznawali uczniów  

z kulturą swoich krajów. Uczniowie mogli 

zadawać wolontariuszom pytania i rozmawiać  

z nimi w języku angielskim. W trakcie spotkania 

nie brakowało uśmiechu, wspólnych fotografii, 

jak również pamiątkowych autografów. 

Beata Krajewska 
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Czy to jest magia, czy to jest nauka? 

W środę 2 lutego 2016 roku  gościliśmy  

w naszym gimnazjum propagatora nauki pana 

Piotra Sołkiewicza, który poprowadził warsztaty  

z cyklu „Fizyka dla smyka”. 

 W bardzo jasny, przystępny i ciekawy 

sposób prezentował i omawiał doświadczenia, 

które wykonują iluzjoniści podczas swoich 

występów. Do najciekawszych pokazów można 

zaliczyć : 

- lewitacje kropel wody  w świetle lampy 

   stroboskopowej 

 - łóżko fakira 

- ognioodporny balon 

- magiczna gumowa podkładka 

Taka forma nauki, połączona z zabawą 

bardzo spodobała się uczestnikom zajęć. 
Mamy nadzieję, że zajęcia te będą ciekawą 

inspiracją dla naszych uczniów do poznawania 

świata nauki poprzez wykonywanie różnego 

rodzaju eksperymentów. 

 Barbara Czupryńska 
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Członkowie Szkolnego Koła  

Ligi Ochrony Przyrody  

w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Wolicy 

zapraszają wszystkich miłośników przyrody 

do współpracy. 

 

Spotykamy się w poniedziałki o godz. 13.40 

- 14.25 w pracowni biologicznej. Zajmujemy się 

tematyką związaną z lesistością w Polsce. 

Oglądamy filmy edukacyjne, studiujemy literaturę 

dotyczącą naszych lasów oraz ich mieszańców. 

Mieliśmy także okazję dowiedzieć się wiele 

przydatnych rzeczy, od opiekuna „Ptasiego 

Azylu” pana  prof. J. Wróblewskiego, na temat 

opieki nad chorymi, kontuzjowanymi zwierzęta-

mi.   

 W okresie jesiennym poświęcaliśmy czas 

 obserwacjom przyrodniczym.  Przypominaliśmy 

sobie  najważniejsze zasady prowadzenia 

obserwacji przyrodniczych, cech  dobrego 

obserwatora i przyrządy służące do poznawania 

przyrody, aby później  zastosować zdobytą wiedzę 

w terenie. W listopadzie, w związku z powstaniem 

organizacji LOP, wykonaliśmy gazetkę przy-

bliżającą wszystkim uczniom historię LOP. 

W grudniu nasi członkowie SK LOP 

przygotowali prezentację pt. ,,Dom jako Twoje 

najbliższe środowisko”. Zajęcia te miały na celu 

przybliżyć nam wiadomości związane  

z segregacją odpadów, poznać i utrwalić pojęcia: 

recykling, kompaktory, utylizacja. Przez cały 

okres włączamy się chętnie w akcje zbiórek 

baterii, nakrętek  plastikowych  oraz pielęgnujemy 

rośliny w pracowni biologicznej,  opiekujemy się 

akwarium z rybkami,  a zimą dokarmiamy ptaki. 

Dołącz do naszej organizacji  już dzisiaj! 

Zapisy u opiekuna SK LOP p. Agnieszki Gajos 

 

Członkowie SK LOP   

Gimnazjum Publicznego nr 2 w Wolicy 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

„Gimnazjalny  

mistrz obliczeń 

procentowych” 

 

 

Dnia 15.01.2016 roku na apelu odbyło się 

podsumowanie IV edycji szkolnego konkursu 

matematycznego „Gimnazjalny mistrz obliczeń 

procentowych”. W konkursie uczestniczyło  

16 uczniów z klas I-III gimnazjum.  

Celem konkursu było rozwijanie 

zainteresowań matematycznych uczniów oraz 

stworzenie okazji do doświadczenia satysfakcji  

i radości z odniesionego sukcesu. Aby wyrównać 

szanse na sukces, wyłoniono zwycięzców  

w każdej kategorii wiekowej.  

Nagrodzeni uczniowie: 

Aleksandra Mazur, kl. Ia – tytuł mistrz obliczeń 

procentowych w kategorii klas I. 

Małgorzata Stępnik, kl. Ia – wyróżnienie  

w kategorii klas I. 

 

Zuzanna Żurek, kl. IIb - tytuł mistrz obliczeń 

procentowych w kategorii klas II. 

Mateusz Szałas i Radosław Buła, kl. IIa – 

wyróżnienie w kategorii klas II. 

 

Mikołaj Cielibała, kl. IIIa - tytuł mistrz obliczeń 

procentowych w kategorii klas III. 

Dominika Kulczycka i Gabriela Gibas, kl. IIIa 

– wyróżnienie w kategorii klas III. 

Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy, 

drobne nagrody rzeczowe oraz oceny cząstkowe  

z matematyki: celujące i bardzo dobre.  

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział  

w konkursie, a nagrodzonym – gratulujemy! 

Organizatorki konkursu: Jadwiga Kuzia 

    Izabela Woś 
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Uczniowie nagrodzeni w szkolnym konkursie 

matematycznym „Gimnazjalny mistrz obliczeń 

procentowych”. 
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SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW 

W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH 

Gratulujemy uczniom naszego gimnazjum, 

którzy w tym roku szkolnym brali udział  

w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych. 

Szczególne gratulacje składamy tym, którzy 

sięgnęli po tytuł finalisty, są to: 

 Michał Kaczor – finalista Konkursu 

Fizycznego, opiekun pani wicedyrektor 

Barbara Czupryńska; 

 Magdalena Wargocka, Michał Kaczor – 

finaliści  Konkursu Geograficznego, opiekun 

p. Grażyna Barwinek; 

 Agnieszka Piwowar, Dominika Kulczycka, 

Magdalena Wargocka – finalistki Konkursu 

Języka Rosyjskiego, opiekun p. Antonina 

Gorzelak. 

Nauczycielom gratulujemy i dziękujemy za trud 

włożony w przygotowanie uczniów. 

Rodzicom gratulacje za bardzo dobre wychowanie 

dzieci i wspieranie ich w zdobywaniu wiedzy. 

ŻYCZYMY POWODZENIA W FINALE ! 

 
Finaliści  wojewódzkich konkursów przedmiotowych. 

Rok szk. 2015/2016 

 

Fot. Mikołaj Cielibała 
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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ  

WIEDZY POŻARNICZEJ  

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” 

 

Etap szkolny 

 
15 lutego 2016r. w  Gimnazjum  w Wolicy 

odbyły się eliminacje szkolne Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej. 

           Test składający się z 36 pytań pisało 15 

uczniów  naszego gimnazjum. Do etapu gminnego 

zakwalifikowali się: 

 

I miejsce: Bartosz Jaszczykiewicz,  klasa IIIb - 

36pkt/ 36pkt 

 

II miejsce: Anna Wojsa, klasa Ia – 29pkt/36pkt 

 

III miejsce: Wiktoria Jamróz,   klasa IIIb- 

20pkt/36pkt 

 

Gminny  etap konkursu odbędzie się dnia 

03.03.2016. w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława 

Łokietka w Chęcinach.   

 

Życzymy powodzenia! 

                                                   Agnieszka Gajos  

 

 
 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Spektakl „Dziady” w wykonaniu  

Teatru Grodzkiego „Pod Basztami” 

 
2 lutego 2016 r. o godz. 17.30, z inicjatywy 

Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny pana 

Roberta Jaworskiego, w Gimnazjum Publicznym 

nr 2 w Wolicy,  odbył się spektakl ,,Dziady” 

Adama Mickiewicza w wykonaniu Teatru 

Grodzkiego „Pod Basztami”, wyreżyserowany 

przez panią Dorotę Anyż. 

 

 
 

  

 
Fotorelacja: Krzysztof Taborski 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Fotorelacja  ze spektaklu „Dziady”- ciąg dalszy. 
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Fot: Krzysztof Taborski 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

V GMINNA  

GALA MISTRZÓW SPORTU 2015 

 

W dniu 21 lutego 2016 r. w obiekcie CKiS 

w Chęcinach odbyła się V Gala Mistrzów Sportu 

Gminy i Miasta Chęciny 2015. Wśród 

wyróżnionych znaleźli się sportowcy  WLKS 

„Świt” Wolica trenujący piłkę ręczną oraz zespół  

piłkarek  nożnych Gimnazjum Publicznego Nr 2  

w Wolicy. 

Gratulacje i pamiątkowe puchary z rąk 

Burmistrza Miasta i Gminy Chęciny Pana Roberta 

Jaworskiego   odebrali : 

 

Zawodnik Roku 2015: Bartłomiej Pasiek / piłka 

ręczna/ 

Najlepszy Klub Sportowy: WLKS „Świt” 

Wolica / piłka ręczna/ 

Wyróżnienie dla dziewcząt  z Gimnazjum Nr 2 

w Wolicy za zdobycie III miejsca  w Finale 

Wojewódzkim WSZS w piłce nożnej. 

 

Podziękowania dla nominowanych : 

Jakub Gad,  Mateusz  Jastrzębski, Cezary Stępień. 

 

Nagrodzonym gratulujemy i życzymy kolejnych 

sukcesów sportowych. 

Dariusz Gorzelak 
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Źródło fot: www.checiny.pl 
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Źródło fot: www.checiny.pl 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

IV Walentynkowy Turniej 

        Piłki Ręcznej w Wolicy 
 

Już po raz czwarty, dnia 01.03.2016 r.  

w Gimnazjum nr 2 w Wolicy,  odbył się 

Walentykowy Turniej Piłki Ręcznej Chłopców 

o Puchar Dyrektora ZSO w Wolicy. 

 Turniej rozpoczął się od wystąpienia  pani 

Dyrektor Niny Budziosz, która powitała 

wszystkie drużyny i życzyła miłej zabawy oraz 

gry „fair play”.  

 Następnie głos zabrał organizator tego 

turnieju, nauczyciel wychowania fizycznego 

Tomasz Dziurzyński, przedstawiając drużyny 

oraz sędziego zawodów w osobie pana Dariusza 

Gorzelaka.  

W turnieju uczestniczyły drużyny 

Gimnazjum nr 1 w Piekoszowie (drużyna I, II ), 

Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie, Gimnazjum Nr 1 

w Chęcinach i Gimnazjum nr 2 w Wolicy  

(drużyna I, II ). 

Drużyny zostały podzielone na dwie grupy. 

Mecze w grupach zostały rozegrane systemem  

„ każdy z każdym”.  

Poziom gry poszczególnych drużyn był 

wysoki, a walka między nimi emocjonująca 

i odbywająca się w duchu „fair play”. 

 

Wyniki spotkań: 

Grupa I: 

Gim nr 2 w Wolicy II - Gim nr 1 w Piekoszowie I 

– 14:7 

Gim nr 1 w Jędrzejowie - Gim nr 2 w  Wolicy II – 

7:10 

Gim nr 1 w Jędrzejowie  - Gim nr 1  

w Piekoszowie I – 6:7 

Grupa II 

Gim nr 2 w Wolicy I - Gim nr 1 w Piekoszowie II 

– 15:10 

Gim nr 1 w Chęcinach - Gim nr 1 w Piekoszowie 

II – 14:7 

Gim nr 2 w Wolicy I - Gim nr 1 w Chęcinach – 

5:11 

 Po rozegraniu meczy grupowych drużyny 

grały o miejsca: 

- mecz o miejsca 5-6: Gim nr 1 w Jędrzejowie - 

Gim nr 1 w Piekoszowie II – 17:12 

- mecz o miejsca 3-4: Gim nr 2 w Wolicy I - Gim 

nr 1 w Piekoszowie I – 7:19 

- mecz o miejsca 1-2: Gim nr 2 w Wolicy II - Gim 

nr 1 w Chęcinach – 24:6 
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IV Walentynkowy Turniej Piłki Ręcznej 

o Puchar Dyrektor ZSO w Wolicy zakończył się 

zwycięstwem drużyny Gim nr 2 w Wolicy II. 

 

Klasyfikacja końcowa turnieju: 

Gim nr 2 w Wolicy II 

Gim nr 1 w Chęcinach 

Gim nr 1 w Piekoszowie I 

Gim nr 2 w Wolicy I 

Gim nr 1 w Jędrzejowie  

Gim nr 1 w Piekoszowie II 

 

Za najlepszego zawodnika turnieju 

uznano Konrada Jamorskiego z Wolicy, 

a najlepszym bramkarzem został Dominik Stepień 

z Piekoszowa. 

Podczas uroczystego zakończenia turnieju 

głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny 

pan Robert Jaworski, który wyraził swoje 

uznanie dla zwycięskiej drużyny. Podziękował 

również wszystkim uczestnikom zawodów gry 

pełnej zaangażowania i wysokich umiejętności 

techniczno-taktycznych. 

Następnie każda z drużyn uczestniczących 

w Turnieju Walentynkowym otrzymała z rąk Pana 

Burmistrza i Pani Dyrektor dyplomy, puchary 

oraz nagrody rzeczowe    

 

Organizator zawodów składa serdeczne 

podziękowania panu Robertowi Paśkowi za 

słodki poczęstunek oraz panu Cezaremu 

Mielczarzowi W-ce Dyrektorowi Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Kielcach za ufundowanie nagród 

rzeczowych. 

Tomasz Dziurzyński 

Fot. Rafał Gajos 

Fot. Krzysztof Taborski 
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IV Walentynkowy Turniej Piłki Ręcznej-                            

fotorelacja. 
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Fot. R. Gajos, K. Taborski 
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„Rozkochane”  

Gimnazjum w Wolicy 

 
Święto zakochanych jest dla wszystkich – 

przecież każdy z nas kogoś kocha, poczynając od 

najbliższych poprzez przyjaciół, aż po sympatię 

serca. 

  Samorząd Uczniowski Gimnazjum wraz  

z opiekunami i chórkiem zorganizował obchody 

tego święta. Od poniedziałku, 15 lutego, w szkole 

krążyła „Poczta Walentynkowa”, a w czwartek, 

podczas godziny wychowawczej, na uczniów 

czekała niespodzianka – możliwość randkowania 

na oczach wszystkich, tylko że sam 

zainteresowany/a miał/a zawiązane oczy – innymi 

słowy  „randka w ciemno”.  Nietuzinkowe pytania 

pozwoliły wyłonić spośród trzech kandydatów tą 

jedyną osobę ;) Nagroda dla zakochanych była 

niezwykła – romantyczna kolacja dla dwojga 

w ekskluzywnej restauracji (p.s. na własny koszt). 

Randki były przeplatane śpiewaniem piosenek 

karaoke, oczywiście o … miłości.  

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się 

do zorganizowania tego święta.  

Opiekun SU: Antonina Gorzelak 
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Fot. Karolina Kędzior 
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Obchody Narodowego Dnia Pamięci 

"Żołnierzy Wyklętych" 

 
Dnia 28 lutego 2016 roku  pani Nina 

Budziosz  Dyrektor ZSO w Wolicy, pani 

wicedyrektor Barbara Czupryńska  oraz  poczet 

flagowy  gimnazjum  wraz z opiekunem- panią 

Magdaleną Nowak, wzięli udział  w uroczystej 

Mszy Świętej w kościele p.w. Św. Bartłomieja 

w Chęcinach,  włączając się  w obchody 

Narodowego  Dnia Pamięci  „Żołnierzy  

Wyklętych”. 

Po Mszy Św. uczestnicy  obchodów przeszli 

pod pomniki: w Rynku i przy ulicy Małogoskiej. 

Pomniki te  upamiętniają ofiary II wojny 

światowej. Delegacja  ZSO w Wolicy złożyła 

wiązankę kwiatów i oddała hołd bohaterom walk 

o wolność i niepodległość Polski. 

Od godziny 16.00 w Hali "Pod Basztami"  

w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach 

prezentowano pokazy artystyczne, w tym program 

chóru gimnazjum  z Wolicy, przygotowanego 

przez panią Antoninę Gorzelak. 

Magdalena Nowak 
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Źródło fot. www.checiny.pl 
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Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 

w ZSO Wolica 
 

 

 

Uczniowie szkoły podstawowej  

i gimnazjum, a także nauczyciele i pracownicy 

szkoły wzięli udział w zbiórce pieniędzy 

organizowanej w ramach Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. 

 

Pedagog szkolny – Karolina Kędzior 
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OGŁOSZENIE 

 

 

 

 

 

Rusza kolejna edycja Turnieju Piłki Nożnej 

o tytuł Mistrza Gimnazjum Nr 2 w Wolicy. 

Turniej będzie rozgrywany w każdy wtorek   

o godz. 13.30 – 15.00 począwszy od dnia 

08.03.2016 roku, aż do zakończenia turnieju.  

 

W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie 

reprezentujący poszczególne klasy gimnazjalne. 

Drużyny mogą być mieszane (mogą występować 

również dziewczęta). Warunkiem uczestnictwa 

jest zgłoszenie drużyny i przedstawienie pozwoleń 

rodziców na udział w turnieju.  

Wszelkich informacji udziela organizator 

turnieju - nauczyciel wychowania fizycznego 

Tomasz Dziurzyński. 

 

Tomasz Dziurzyński 
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