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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

 

Dnia 27 kwietnia 2017 roku w gimnazjum 

odbyła się akademia z okazji uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja przygotowana przez p. Renatę 
Sowińską, p. Tomasza Żelichowskiego  

i  p. Przemysława Gruszkę. Uroczysty charakter 

temu wydarzeniu nadało odśpiewanie hymnu 

państwowego oraz przybliżenie najważniejszych 
wydarzeń i osób z tamtych czasów. Wielokrotnie 

podkreślano także istotę uchwalonej w 1791 roku 

ustawy, która stała się przełomową nie tylko  

w Polsce, ale i na całym świecie. 
 Przedstawienie to ujawniło liczne talenty 

recytatorskie i aktorskie, pięknie wykonane pieśni 

patriotyczne umilały czas wszystkim 

zgromadzonym. Akademię zakończyła pani 
wicedyrektor Barbara Czupryńska, która 

podsumowała zaistniałe wydarzenie oraz 

podziękowała uczniom i nauczycielom za 

przygotowanie uroczystości. 

Członkowie Koła redakcyjnego:  

Małgorzata Stępnik, Aleksandra Mazur 
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Gminne uroczystości patriotyczno – religijne 

3 Maja 

 

3 maja 2017r. uczniowie ZSO w Wolicy 
wzięli udział w uroczystościach patriotyczno-

religijnych, które odbyły się w  Kościele 

Parafialnym pw. Św. Bartłomieja w Chęcinach. 

Uczniowie klasy IIIa- członkowie pocztu 
flagowego: Justyna Kubicka, Natalia Dziedzic, 

Sara Pękalska i Radosław Gabryś wraz  

z opiekunem Samorządu Uczniowskiego  

p. Magdaleną Nowak wysłuchali części 
artystycznej przygotowanej przez uczniów 

Gimnazjum w Chęcinach, a następnie wzięli 

udział we mszy świętej.  

Magdalena Nowak 

 

 
 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

73. Rocznica Pacyfikacji  Wolicy 

Maj to miesiąc w którym mieszkańcy 

Wolicy oddają hołd pomordowanym w czasie II 

wojny światowej. 73 lata minęły od tragicznych 

wydarzeń z 1944 roku, kiedy to żołnierze 
niemieccy aresztowali i wywieźli mieszkańców 

Wolicy i okolicznych miejscowości zaangażowa-

nych w działalność konspiracyjną. Apogeum 

dramatycznych wydarzeń przypadło na 
szczególny dzień dla Polaków – 26 maja. 

Większość z wywiezionych nigdy już do domów 

rodzinnych nie powróciła. 

        Od lat Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach 

pamięta o tych wydarzeniach i organizuje 
uroczystości patriotyczne na cmentarzu 

parafialnym i w  naszej szkole. W tych 

przygotowaniach uczestniczy także społeczność 

naszej szkoły. Po tradycyjnej mszy świętej 
odprawianej w intencji ofiar II wojny światowej 

na cmentarzu parafialnym,  spotykamy się pod 

pomnikiem pomordowanych obok budynku 

Szkoły Podstawowej. 

    Wszystkich mieszkańców Wolicy i okolicznych 

miejscowości, rodziny pomordowanych,  

świadków tych wydarzeń, a także uczniów szkoły 

podstawowej i gimnazjum zapraszamy do wzięcia 
udziału w 73. Rocznicy Pacyfikacji Wolicy. 

Wydarzenie to będzie nie tylko żywą lekcją 

historii i patriotyzmu, ale także hołdem dla tych, 

którzy oddali swoje życie za wolną Ojczyznę. 

 26 maja 2017r., godz. 10.00 

Program uroczystosci: 

-Msza św. w kaplicy na cmentarzu w Wolicy  

oraz złożenie wieńców i zniczy pod pomnikiem; 

- przejazd pod pomnik przy SP w Wolicy; 

- złożenie wieńców i zniczy pod pomnikiem przy  
   SP w Wolicy; 

- okolicznościowe przemówienia; 

- program artystyczny w wykonaniu uczniów  

    z ZSO w Wolicy (Hala sportowa w budynku  
    Gimnazjum). 

Tomasz Żelichowski 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

73. Rocznica Pacyfikacji  Wolicy - fotorelacja 
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Fot. Krzysztof Taborski 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

73. Rocznica Pacyfikacji Wolicy – fotorelacja 
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Fot. Krzysztof Taborski 

 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Piknik rodzinny  

na zakończenie długiego weekendu 

 

W niedzielę 7 maja, na zakończenie 

długiego weekendu, odbyły się Szkolne Zawody 

Wędkarskie w miejscowości Stawy w Gminie 

Imielno połączone z piknikiem rodzinnym. 

Zawody odbywały  się techniką gruntową. 

Drużyna składała się z dwóch osób: Rodzic + 
dziecko. Każdy zawodnik łowił na jedną wędkę,  

o zwycięstwie decydowała waga ryb. 

Celem  pikniku rodzinnego była 

popularyzacja wędkarstwa ,,No kill" (złap  
i wypuść) jak i  formy wypoczynku wraz  

z rodziną na świeżym powietrzu. 

Do zawodów zgłosiło się sześć drużyn ze 

szkoły podstawowej i gimnazjum. W trakcie 
zawodów uczniowie poznali technikę połowu ,,na 

włos” oraz jak prawidłowo obchodzić się ze 

złowioną rybą. 

Po zakończeniu zawodów wszyscy 
uczestnicy spotkali się przy ognisku, aby  posilić 

się  pieczoną kiełbaską. 

 

Wyniki zawodów: 

I miejsce Michał Stępień, kl. IIb Gimnazjum nr 2 

w Wolicy 

II miejsce Kacper Kamiński, kl. Ia Gimnazjum  

nr 2 w Wolicy 
III miejsce Jakub Koźbiał, kl. IV Szkoła 

Podstawowa w Wolicy 

IV miejsce  Radosław Kulczycki, kl. IV Szkoła 

Podstawowa w Wolicy 
V miejsce Julia Stefaniec, kl. IV Szkoła 

Podstawowa w Wolicy 

VI miejsce Wiktor Pak, kl. Ib Gimnazjum nr 2  

w Wolicy 
 

Nagrodą dla pierwszych trzech miejsc było 

podwójne zaproszenie na bezpłatny pobyt  

w Gospodarstwie Rybackim Stawy połączone  
z wędkowaniem ufundowane przez właściciela 

Marcina Suchonia. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicz-

nościowe dyplomy oraz drobny prezent w postaci 
woblerów wykonanych przez pana Krzysztofa 

Taborskiego. 

 

Organizator pikniku: Krzysztof Taborski 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Piknik rodzinny – ciąg dalszy fotorelacji. 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Konkurs wiedzy o Ziemi GEO-Geniusz  

V edycja 
 

W dniu 8 maja odbył się I etap Konkursu 
wiedzy o Ziemi GEO- Geniusz – V edycja,  

w którym wzięło udział 23 uczniów Gimnazjum 

Publicznego nr 2 w Wolicy. 
Tematyka konkursu obejmowała wiedzę  

z zakresu geologii, geografii, ekologii regionu 

świętokrzyskiego, geologicznego kalendarium 

Gór Świętokrzyskich oraz atrakcji 
geoturystycznch na Świętokrzyskim Szlaku 

Archeo - Geologicznym. 

Z przyjemnością pragniemy poinformować, 

że do finału Konkursu Wiedzy o Ziemi „GEO-
Geniusz” – V edycja, który odbędzie się   

5 czerwca 2017 w Centrum Geoedukacji  

w Kielcach, zakwalifikowali się następujący 

uczniowie: 
  

WARGOCKA MAGDALENA 

CIECHAŃSKA WIKTORIA 

NOWAK NATALIA 
GABRYŚ RADOSŁAW 

KOSIERADZKI PIOTR 

KOSTECKI WIKTOR 

ŻUREK ZUZANNA 
GÓRAL FILIP 

GLITA GABRIELA 

PROKOP JACEK 

CHWASTEK ANGELIKA 
GALANEK ALEKSANDRA 

DZIEDZIC NATALIA 

 

Wszystkim zakwalifikowanym osobom 
serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że  

w następnym etapie zaprezentują się równie 

dobrze, …a może nawet lepiej. 

Nauczyciel geografii Mariusz Chrabąszcz 
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Dzień Ziemi 

 i Święto Polskiej 

Niezapomninajki 

 

11 maja 2017 r. uczniowie klas I i II 

przedstawili uczniom gimnazjum prezentację  
i plakaty poświęcone obchodom Dnia Ziemi  

i Święta Polskiej Niezapominajki. 

Uczniowie opowiedzieli i zaprezentowali 

informacje związane z obchodami Święta Polskiej 

Niezapominajki – święta przyrody obchodzonego 
corocznie 15 maja, twórcę święta i hasła 

przewodnie. 

 Omówili także, oznaczenia i hasła związane 

z obchodami Dnia Ziemi.  

Obchodom Dnia Ziemi towarzyszyło 
rozstrzygnięcie konkursu geograficznego na 

najbardziej Zieloną Klasę, Znaczek Ekologiczny  

i Hasło Ekologiczne. Ogłoszone zostały też 

oficjalne wyniki I etapu Konkursu Wiedzy  

o Ziemi GEO- Geniusz – V edycja. 

Wyniki konkursu geograficznego: 

 

Najbardziej zielona klasa – IIb, 

Hasło ekologiczne: Angelika Wojsa – Ia, 

Znaczek ekologiczny: Klaudia Sychowska - 

IIIa 

Agnieszka Gajos 

Mariusz Chrabąszcz 

  

 
 
 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

III miejsce uczniów gimnazjum  

na IX Powiatowym Festiwalu  

Piosenki Obcojęzycznej 

Dnia 23 maja 2017 roku, po raz dziewiąty, 

odbył się w Piekoszowie Powiatowy Festiwal 

Piosenki Obcojęzycznej. Konkurs ten ma na celu 
promowanie nauki języków obcych, aktywną 

naukę oraz rozwijanie pasji, jaką jest śpiew  

w językach obcych.  Na Festiwal przybyli 

wykonawcy z całego powiatu kieleckiego. Poziom 
wszystkich uczestników był bardzo wysoki.   

Młodzież z gimnazjum z Wolicy pod opieką 

nauczyciela języka angielskiego, pani Magdaleny 

Nowak, zaprezentowała się w dwóch kategoriach: 
solista i zespół. Wykonanie piosenki "You're 

beautiful" przez  zespół "The Winners" z Wolicy, 

dało uczniom III miejsce w klasyfikacji  

w kategorii zespół. W skład "The Winners" 
weszli: Katarzyna Kwiecień - uczennica  klasy 

Ia, grająca na gitarze; Jakub Więckowski, 

klasa Ia - wokal i Roksana Rutkowska - klasa 

IIIa - wokal.  

Uczniowie zostali nagrodzeni dyplomem 
oraz nagrodami książkowymi. Mieli również 

szansę poznania młodzieży z innych szkół  

i zapoznania się z nowymi kolegami  

i koleżankami.  
Magdalena Nowak 
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I miejsce Magdaleny Wargockiej  

w gminnym konkursie literackim  

„Magiczne podróże po literaturze” 
 

 
 
 

Magdalena Wargocka z powodzeniem 

reprezentowała naszą szkołę w gminnym 

konkursie literackim „Magiczne podróże po 

literaturze”. Celem konkursu jest popularyzacja 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

 W tym roku uczestnicy konkursu zmierzyli 

się z twórczością  Agaty Christie, oprócz poznania 
biografii pisarki musieli wykazać się znajomością 

następujących powieści kryminalnych: 

„Dwanaście prac Herkulesa”, „Morderstwo  

w Orient Expressie” , „Śmierć na Nilu” oraz „I nie 
było już nikogo”. Najlepszą znajomością 

wymienionych utworów wykazała się uczennica 

klasy III B – Magdalena Wargocka, która 

zajęła I miejsce.  
 

Gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów  

i przygód z literaturą. 

 
Nauczyciel j. polskiego Tomasz Żelichowski 

 

 
Książka dostępna w naszej szkolnej bibliotece. 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

II Konkurs profilaktyczny  

"Życie jest tylko jedno" 

Pod hasłem "Życie jest tylko jedno" 
w naszym gimnazjum 22 maja 2017 roku odbył 

się II konkurs profilaktyczny dla uczniów szkół 

z powiatu kieleckiego. Patronat nad konkursem 

objął Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny  
p. Robert Jaworski oraz p. Elżbieta Dudek 

wicedyrektor Świętokrzyskiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 

Uczniowie musieli wykazać się znajomością 

zagadnień związanych z uzależnieniem od 
nikotyny, alkoholu, narkotyków oraz orientować 

się w podstawowych pojęciach i przepisach 

prawa  z zakresu odpowiedzialności prawnej osób 

nieletnich, a także znajomością instytucji 
zajmujących się pomaganiem dzieciom  

i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej. Konkurs składał się z testu wiedzy, 

kalmburów profilaktycznych i quizu. Oceniana 
była również przygotowana prezentacja 

multimedialna.  

W jury zasiedli specjaliści z dziedziny 

profilaktyki w składzie: o. Paweł Chmura –  
specjalista terapii uzależnień we Franciszkańskim 

Centrum Terapii Uzależnień "San Damiano", 

członek Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw 

Przemocy w Rodzinie; Jadwiga Zapała – 
specjalista do spraw Promocji Zdrowia  

w Świętokrzyskim Centrum Onkologii  

w Kielcach, koordynator programu "Szkoła 

promująca zalecenia  Europejskiego Kodeksu 
Walki z Rakiem"; Ewa Znojek – przewodnicząca 

Zespołu Inerdyscyplinarnego do Spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;  

sierż. Małgorzata Perkowska – Kiepas – 
specjalista do spraw profilaktyki w Wydziale 

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. 

Zanim uczniowie rozpoczęli rozwiązywanie 

konkursowych zadań wszyscy uczestnicy 

obejrzeli przygotowany przez p. Agnieszkę Gajos 

i klasę IB spektakl profilaktyczny "Sąd nad 

papierosem". Przedstawienie oraz plakaty 

profilaktyczne stanowiące dekoracje sceniczne 

zostały przygotowane w ramach projektu "Zajdź 
własciwe rozwiązanie", Program Edukacji 

Antytytoniowej  "Nie pal przy mnie, proszę". 

            10 

Po emocjonującej walce, konkursowe 

zmagania, wygrała drużyna reprezentująca 

gimnazjum z Łosienia, drugie miejsce zajęła 

drużyna z Wolicy w składzie: Paulina 

Malarczyk, kl. IIIa, Radosław Gabryś, kl. IIIa, 

Małgorzata Stępnik, kl. IIa, Aleksandra 

Suchara, kl. IIa, a trzecie miejsce- drużyna  

z Nowin. Zwycięskie drużyny otrzymały 
atrakcyjne nagrody ufundowane przez Burmistrza 

Gminy i Miasta Chęciny p. Roberta Jaworskiego 

oraz p. Cezarego Mielczarza wicedyrektora 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. 
Specjalna nagroda ufundowana przez p. Elżbietę 

Dudek trafiła do drużyny z Chęcin. Elżbieta 

Dudek ufundowała również upominki dla 

opiekunów uczniów. 

Organizatorzy konkursu p. Karolina Kędzior 

– pedagog szkolny oraz p. Tomasz Żelichowski – 

nauczyciel, dziękują sponsorom, dyrekcji  ZSO  

w Wolicy, członkom jury oraz nauczycielom za 
pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu 

konkursu profilaktycznego. 

 Organizatorzy: K. Kędzior, T. Żelichowski 

fot. Krzysztof Taborski 

 

 
 

 
 
 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

II Konkurs profilaktyczny  

"Życie jest tylko jedno" 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Gimnazjaliści z Wolicy  

zwiedzali zabytki Chęcin 

 
11 maja 2017 roku uczniowie  Gimnazjum 

z Wolicy wzięli udział w III edycji regionalnego 

konkursu historycznego pn. „III Rajd  

Władysława Łokietka”, zorganizowanego przez 

Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach.  

Konkurs przebiegał w dwóch etapach.  

W pierwszym gimnazjaliści musieli, korzystając 
ze specjalnej mapy, dotrzeć do największych 

zabytków Chęcin. Zwiedzanie połączone było  

z wypełnianiem zestawów zadań w formie testu. 

W drugim etapie, który odbył się 23 maja, 
należało stworzyć pracę typu kolaż, ze zdjęć 

zrobionych w trakcie rajdu po naszym królewskim 

mieście.  

Podsumowanie rajdu nastąpiło na  
„II Pikniku u Łokietka” zorganizowanym przez 

Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach. Z sześciu szkół 

biorących udział w rajdzie,  Gimnazjum  

z Wolicy zajęło nagrodzone, zaszczytne III 

miejsce. Podczas pikniku miały miejsce również 

gry i zawody sportowe, w których nasi 

reprezentanci nie dali żadnych szans swym  

rówieśnikom z pozostałych pięciu gimnazjów, 

zajmując, z wielką przewagą punktową,   

I miejsce i zdobywając okazały puchar. 

 Nasze gimnazjum podczas rajdu 

reprezentowali: Paulina Malarczyk, Angelika 
Chwastek, Zuzanna Żurek, Katarzyna Kwiecień, 

Gabriela Glita i Wiktor Kostecki.  

W konkurencjach sportowych najlepsi 

okazali się: Angelika Chwastek, Zuzanna Żurek, 
Dominika Krzemińska, Radosław Gabryś, Paweł 

Prokop oraz Sebastian Sito.  

Gratulacje składają  opiekunowie: Karolina 

Kaczor i Rafał Gajos. 
Rafał Gajos 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Wycieczka z przesłaniem 

 
24 maja 2017 roku w środę, my 

gimnazjaliści z Wolicy (39 uczniów) 

wyjechaliśmy na, jak się okazało, niezapomnianą 

wycieczkę. Nasza wyprawa rozpoczęła się 

zwiedzaniem najsłynniejszych miejsc Krakowa, 
związanych z naszą państwowością, a mianowicie 

Zamku Królewskiego  na Wawelu i Katedry - 

niesamowitych zabytków pozostałych po 

najznamienitszych królach Polski. 
 Po wprowadzeniu w swoisty nastrój dumy 

wynikający z bogatej i obfitującej w sukcesy  

i triumfy  polskiej historii, przyszedł czas na 

zwiedzanie Oświęcimia…Na ten moment byliśmy 
długo przygotowywani przez naszego nauczyciela 

historii pana Rafała Gajosa. Z wielką zadumą  

i skupieniem zwiedzaliśmy Oświęcim oraz 

Auschwitz-Birkenau – jedyne obozy znajdujące 
się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. 

Mimo, iż rys historyczny tamtych czasów był nam 

znany, to ogrom okrucieństwa i bestialstwo 
oprawców  - niemieckich nazistów, był dla nas 

przytłaczający. Inaczej rozmawiać  o holokauście 

na lekcjach historii, a inaczej zobaczyć celę,  

w której  męczeńską śmiercią głodową zmarł, 
oddając dobrowolnie życie w zamian za 

współwięźnia, św. Maksymilian Kolbe, czy 

dotknąć „Ściany Śmierci”, mając świadomość, iż 

stawiamy stopę w miejscu przesiąkniętym krwią 
kilkuset tysięcy niewinnych ofiar. Kiedy 

dotknęliśmy swymi dłońmi ksiąg, które zawierały 

przeszło półtora miliona oryginalnych imion 

i nazwisk - ofiar obozu, mieliśmy świadomość, iż 
za każdym nazwiskiem kryje się niewyobrażalna 

tragedia całych rodzin, tracących w bestialski 

sposób swych najbliższych.  

Te doświadczenia były dla nas 
niesamowitym przeżyciem, wierzymy, iż każdy  

z nas doceni jak ważne jest dla nas być Polakiem 

i żyć w wolnej i demokratycznej Ojczyźnie.  

Ta wyjątkowa wycieczka, w każdym z nas, 
odcisnęła niezapomniane wrażenia, wpłynęła 

pozytywne na naszą postawę i świadomość 

patriotyczną. 

Bardzo dziękujemy naszym opiekunom:  
mgr Izabeli Woś, mgr Mariuszowi Chrabąszczowi 

oraz organizatorowi wycieczki - mgr Rafałowi 

Gajosowi. 

 

Uczniowie: Małgorzata Stępnik, Filip Grajek 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

BIEG ULICZKAMI CHĘCIN 2017 

 
Dzień 27 maja 2017 r. w Chęcinach należał 

do biegaczy. Po raz kolejny, aktywni mieszkańcy 

gminy,  wzięli udział  w  Biegu Uliczkami Chęcin. 

Po uroczystym otwarciu zawodów przez 

Burmistrza Gminy i  Miasta Chęciny Roberta 
Jaworskiego, chęcińskimi uliczkami pobiegli 

zawodnicy od najmłodszych roczników po bieg 

główny. Zawodnicy rywalizowali w  różnych 

kategoriach wiekowych na dystansach od 300 m 
do 4 km. Po zakończonych biegach najlepsi 

zawodnicy odebrali z rąk Burmistrza puchary 

i upominki, a pozostali uczestnicy pamiątkowe 

medale. Najmłodszym zawodnikiem biegu była 
Alicja Kostecka, a szczególne brawa należą się 

dla Pana Janusza Czoków, który był najstarszym 

zawodnikiem rywalizującym na trasie biegu. 

Wśród biegaczy nie zabrakło uczniów 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolicy. 

Aleksander Kostecki, reprezentujący Szkołę 

Podstawową w Wolicy, zajął 3 miejsce, a jego 

starszy kolega z gimnazjum Piotr 

Wawrzykowski - miejsce piąte.    

Opiekę nad uczniami sprawowali nauczycie-

le wychowania fizycznego Tomasz Dziurzyński 
oraz Dariusz Gorzelak. 

 

Chłopcy rocznik 2004 -2006 

1.Maciej Wojciechowski 
2.Wojciech Grabka 

3.Aleksander Kostecki 

Chłopcy rocznik 2001-2003 

1.Andrzej Zypser 
2.Mateusz Pękalski 

3.Jakub Kot 

5. Piotr Wawrzykowski 

Dariusz Gorzelak 
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Dzień Dziecka na sportowo 
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Projekt „Gimnazjum a co dalej?” 

zakończony 

 
Źródło:http://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&me

nu=169&artykul=10000&akcja=artykul 

Autor artykułu: Agnieszka Olech 
 

„Ponad siedemdziesięciu gimnazjalistów i blisko 

czterdziestu nauczycieli ze szkół z  Chęcin  

i z Wolicy dokonało podsumowania ważnego 

projektu sfinansowanego ze środków unijnych. 

Oprócz dodatkowych zajęć dla uczniów i szkoleń 

dla nauczycieli w ramach projektu szkoły zostały 

wyposażone w tablice multimedialne, laptopy, 

urządzenie wielofunkcyjne do drukowania 

w kolorze, mikroskopy, tablety oraz pomoce 

dydaktyczne. 

            Projekt „Gimnazjum a co dalej?” został 

zrealizowany dzięki pozyskanemu przez władze 

gminy unijnemu dofinansowaniu z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Podczas uroczystego 
zakończenia przypomniano ideę realizacji 

projektu, a uczniowie zaprezentowali zdobytą 

wiedzę. 

            Dzięki projektowi zdolni uczniowie mogli 

swoją wiedzę pogłębić, a ci z trudnościami 
uzupełnić. W ramach projektu odbyły się 

dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, 

matematyki, fizyki, geografii, chemii 

i informatyki – wymienia Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. Uczniowie 

bardzo chętnie brali udział w zajęciach, które 

odbiegały od formuły tradycyjnych zajęć 

lekcyjnych. Dzięki temu lepiej przyswajali sobie 
wiedzę, chętniej przykładając się do nauki. 

Niezwykle istotny jest fakt, że poza zajęciami 

prowadzonymi w bardzo ciekawej formule, 

uczniowie pod okiem specjalistów z różnych 
dziedzin, m.in. z doradztwa zawodowego 

i przedsiębiorczości, systematycznie przygoto-

wywali się do wyzwań rynku pracy, z jakimi 

przyjdzie im się zmierzyć poszukując pierwszej 
pracy. Ponadto uczniowie objęci zostali 

wsparciem z zajęć z psychologii i pedagogiki – 

dodaje Burmistrz. 
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            Uroczyste zakończenie projektu stało się 

doskonałą okazją do pochwalenia się zdobytą 

wiedzą i umiejętnościami. 

         Gimnazjaliści pochwalili się wyszlifowanym 
językiem angielskim i wszelkimi umiejętnościami 

jakie posiedli w różnych dziedzinach. 

 - Patrząc na umiejętności, jakie zdobyli nasi 

gimnazjaliści podczas trwania projektu, muszę 

przyznać, że naprawdę warto inwestować 
w edukację i kształcenie młodych ludzi. Edukacja 

młodego pokolenia jest niezwykle istotna – 

zaznaczył Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 

Robert Jaworski, który był pod wrażeniem 

zdobytej przez uczniów wiedzy. 

            Warto zaznaczyć, że w ramach realizacji 

projektu każda ze szkół została wyposażona 

w tablice multimedialne, laptopy, urządzenie 
wielofunkcyjne do drukowania w kolorze, 

mikroskopy, tablety oraz pomoce dydaktyczne. 

Ponadto 39 nauczycieli ze szkoły w Chęcinach 

i Wolicy zostało objętych szkoleniami o tematyce 

zgodnej z diagnozą potrzeb szkoły. 

            Uroczyste podsumowanie projektu 

"Gimnazjum a co dalej?" zostało zwieńczone 

wręczeniem certyfikatów dla jego uczestników.” 
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Podsumowanie projektu 

 „Gimnazjum a co dalej?”- fotorelacja 
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Źródło fot: www.checiny.pl 
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Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 - 

fotorelacja 

 
 

 
 

 
 

 
Źródło fot. www.checiny.pl 
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