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Zmiana czasu na zimowy:  

Niedziela, 31 października 2010. 
 

Przestawiamy zegarki  
z godziny 3:00 na 2:00. 

 
Śpimy o godzinę dłużej! 
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UROCZYSTE  ROZPOCZĘCIE ROKU 
SZKOLNEGO 2010/2011 

 
71. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY 
ŚWIATOWEJ 

 
 
 

"Najcenniejszym i najtrwalszym 
podarunkiem jaki można dać dziecku - 

jest wykształcenie". 
 

W podzięce za trud włożony w naszą 
edukację, samych radości i sukcesów życzy 

 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 
„Coś się kończy, coś się zaczyna...” 

 
ZAKOŃCZENIE ROKU SZK. 2009/2010 

 
 
            Dnia 24 czerwca 2010 roku odbyło się 
uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem 
dyrektor szkoły, Pani Niny Budziosz, która 
podsumowała pracę szkoły, uczniów i nauczycieli 
w minionym roku szkolnym oraz apelowała                 
o ostrożność podczas wakacyjnych zabaw                      
i wyjazdów. Po wystąpieniu pani dyrektor głos 
zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny,                      
Pan Robert Jaworski. Przekazał gratulacje, oraz 
nagrody Burmistrza najzdolniejszym uczniom 
naszej szkoły. Pan Burmistrz rozdał także nagrody 
specjalne, uczniom najbardziej zasłużonym. Na 
koniec, tak jak i pani dyrektor życzył nam, 
uczniom mile spędzonych i bezpiecznych wakacji, 
oraz sukcesów zarówno w nauce jak i sporcie. Po 
wystąpieniu gości uczniowie odebrali swoje 
świadectwa, pożegnali absolwentów i z radością 
rozpoczęli dwumiesięczną labę zwaną wakacjami. 
Uczniowie żegnali się nie tylko z kolegami                   
i koleżankami, ale także z budynkiem naszego 
gimnazjum, ponieważ z powodu remontu nowy 
rok szkolny miał rozpocząć się w dawnej szkole 
rolniczej w Podzamczu Chęcińskim.  
 
Opracowanie: Anna Wrońska, kl. IIIb 
 
 

 
Absolwenci Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Wolicy. 
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Paweł Papka - laureat konkursów przedmiotowych z języka 

rosyjskiego i historii, otrzymał nagrodę specjalną z rąk 
Pana Burmistrza Roberta Jaworskiego. 

 

 
Dyrektor szkoły Pani Nina Budziosz wręcza nagrodę            

uczennicy Sylwii Krzysztofik. 
 

 
Pamiątkowa fotografia z uroczystości zakończenia                  

roku szk. 2009/2010. 
 

Fot. GMINNY PORTAL INTERNETOWY CHĘCINY 
 



 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Inauguracja roku szk. 2010/2011 

          Dnia 01 września zainaugurowano nowy 
rok szkolny 2010/2011 w Szkole Podstawowej        
i Gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Wolicy. Młodzież rozpoczynająca naukę          
w naszej szkole została zapoznana                                
z wychowawcami i kadrą nauczycielską 
tutejszego ZSO.  

         Podczas uroczystego rozpoczęcia roku 
szkolnego, uczczono minutą ciszy pamięć ofiar 
drugiej wojny światowej. W tym roku mija 71 
rocznica tych smutnych dla Polski i świata 
wydarzeń. 

         Podczas przemówienia, pani Dyrektor Nina 
Budziosz podkreślała, że wraz z pierwszym 
dzwonkiem rozpoczął się dla wszystkich okres 
wytężonej nauki ale też czas spotkań ze szkolnymi 
przyjaciółmi. Dla uczniów klasy szóstej szkoły 
podstawowej i uczniów klas trzecich gimnazjum 
będzie to rok szczególny: rok przygotowań do 
egzaminów, od których zależy tak wiele w życiu 
każdego młodego człowieka.  

          Uczniowie Gimnazjum ze względu na 
remont budynku Gimnazjum w Wolicy, 
rozpoczęli rok szkolny w budynku Szkoły                     
w Podzamczu Chęcińskim.  
 
Życzymy wszystkim powodzenia w nauce i dużo 
sił w zdobywaniu wiedzy! 

Nowy adres i telefon Gimnazjum 
Publicznego Nr 2 w Wolicy ( na czas 
remontu budynku szkoły w Wolicy): 

Budynek Regionalnego Centrum Naukowo-
Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim 
45, 26-060 Chęciny.  

Aktualny numer telefonu do 
Gimnazjum to: 41 24 24 449 

                                               
www.zso-wolica.szkolnastrona.pl 

Opracowanie: mgr Magdalena Nowak 
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„Pamiętnik Dawida Rubinowicza”. 

 
             Dnia 01 października 2010 roku                     
w naszym gimnazjum odbył się apel z udziałem 
Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny Pana 
Roberta Jaworskiego oraz Sekretarza Gminy 
Pana Pawła Broli. Pan Burmistrz podarował 
wszystkim gimnazjalistom „Pamiętnik Dawida 
Rubinowicza”. To wspomnienia kilkunasto-
letniego żydowskiego chłopca, który przebywał         
w trakcie II Wojny Światowej w getcie                  
w Bodzentynie, a w 1942 roku został wywieziony 
do obozu zagłady w Treblince. 
             Przekazanie książki współczesnym 
rówieśnikom Dawida Rubinowicza było 
wspólnym pomysłem marszałka województwa 
Adama Jarubasa i Kuratorium Oświaty                 
w Kielcach.  
           Mamy nadzieję, że lektura tego pamiętnika 
sprawi, iż każdy uczeń bardziej refleksyjnie 
spojrzy na swoje zachowania względem kolegów, 
a jednocześnie sam pamiętnik będzie pomocą 
dydaktyczną dla nauczycieli.  

REDAKCJA 
 
 
 
             
 

Zachowaj trzeźwy umysł- Certyfikat.  

               Miło nam poinformować, że nasza 
szkoła otrzymała Certyfikat zaświadczający, że             
z zaangażowaniem uczestniczyła w X jubileuszo-
wej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” - 
ogólnopolskiej akcji propagującej nowoczesną 
profilaktykę. Kampania trwa od 01 kwietnia do 
30 listopada 2010 roku. Gratulujemy 
koordynatorce pani Agnieszce Gajos i wszystkim 
nauczycielom i uczniom biorącym udział w akcji! 

REDAKCJA 
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Uroczystości przy 

Pomniku Lotników             
w Polichnie 

         

 

 

           Dnia 05 września br. o godzinie 11.00 
poczty flagowe Gimnazjum i harcerzy ze Szkoły 
Podstawowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Wolicy wraz z nauczycielami p.Agnieszką 
Gajos i p.Magdaleną Nowak uczestniczyły                 
w uroczystościach przy Pomniku Lotników                 
w Polichnie. Uroczysta msza święta i program 
artystyczny młodzieży ze Szkoły Podstawowej             
z Polichna poświęcone były lotnikom- 
wychowankom Szkoły Szybowcowej w Polichnie, 
poległym na frontach II Wojny Światowej. 

           W skład pocztu flagowego Gimnazjum 
weszli: uczeń klasy IIIc Kamil Kozioł oraz 
uczennice klasy IIa: Aleksandra Kulczycka                      
i Sylwia Wojtyś. Poczet flagowy harcerzy - 
uczennice: Agata Jaworska, Aleksandra Zapała, 
Aleksandra Żurek i Aleksandra Kulczycka złożył 
pod pomnikiem znicz. W uroczystości wzięli 
udział między innymi Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny pan Robert Jaworski , Wicewojewoda 
Piotr Żołądek, Starosta Kielecki Zenon Janus, 
dyrektorzy i nauczyciele szkół Gminy Chęciny, 
poczty sztandarowe strażaków Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz kombatanci.  

           Uroczystość uświetniała Orkiestra Dęta               
z gminy Sitkówka – Nowiny, a także Aeroklub 
Kielecki. 
 
Opracowanie: mgr Magdalena Nowak 
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Uroczystość pod Pomnikiem Lotników w Polichnie. 

 
 

 
Poczet flagowy Gimnazjum Publicznego Nr 2  

w Wolicy. 
 

 

 
Poczet flagowy harcerzy ze Szkoły Podstawowej  

w Wolicy. 
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Energia przyjazna środowisku 

            Dnia 15 września br. młodzież z naszego 
Gimnazjum  pod opieką p.Agnieszki Gajos                 
i p.Jolanty Latkowskiej, udała się do Rudy 
Malenieckiej  na lekcje ekologii pn. „Energia 
przyjazna środowisku". Spośród wszystkich 
odnawialnych źródeł energii w warunkach 
naszego kraju największy udział w produkcji 
energii elektrycznej mają  elektrownie wodne 
tworzące Małą Energetykę Wodną. Początki 
rozwoju gminy Ruda Maleniecka i całego powiatu 
koneckiego związane są z odpowiednim 
wykorzystaniem i zagospodarowaniem posiada-
nych przez nią naturalnych zasobów wodnych. Już 
w przeszłości energia rzeki Czarnej Koneckiej 
wykorzystywana była do napędzania maszyn              
i urządzeń w licznych, zlokalizowanych tam 
zakładach przemysłowych. 

           Sympatycy ekologii zwiedzili również 
ponad 200-letni Zabytkowy Zakład Hutniczy              
w Maleńcy, który jest unikalnym w skali 
europejskiej zabytkiem techniki z zachowanym 
pełnym cyklem walcowania blachy i wytwarzania 
z niej narzędzi gospodarczych. Zakład powstał 
dzięki inicjatywie kasztelana Jacka Jezierskiego     
w 1784 roku i funkcjonował nieprzerwanie do 
1967 r. Na dzień 15 lipca 1787 roku notowana jest 
w nim wizyta króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. 

           Obiekt w całości przetrzymał działania 
wojenne i próbę czasu. Wszystkie urządzenia są 
sprawne i mogą być napędzane niezależnie przez 
koło wodne lub silniki elektryczne. 

           Dreszczyk emocji, podczas uruchamiania 
pięciometrowego, wykonanego w całości                  
z drewna, koła wodnego oraz maszyn w hali 
gwoździarni i szpadlarni udzielił się wszystkim 
zwiedzającym. Dużym walorem krajobrazowym 
gminy są lasy, zajmujące bardzo znaczący procent 
całej jej powierzchni. Na ich przeważającym 
obszarze występują drzewostany sosnowe, które                      
w wyznaczonych miejscach zaliczono do tzw. 
lasów ochronnych. Obok borów sosnowych                 
w zagłębieniach terenowych występują łęgi, bory 
wilgotne i bagienne oraz torfowiska. W lasach 
dominującą rolę odgrywają takie gatunki drzew 
jak: sosna, brzoza, dąb szypułkowy. 
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Kompleksy leśne stanowią prawdziwy raj dla 
amatorów grzybobrania! 

          Przez teren gminy przebiega czerwony 
szlak turystyczny wiodący do rezerwatu przyrody 
"Diabla Góra", który prowadzi przez 
miejscowości: Cieklińsko - Ruda Maleniecka - 
Maleniec - Machory - Kołoniec. 

          Dużą wartość turystyczną przedstawiają 
także objęte ochroną prawną pojedyncze pomniki 
przyrody. Na uwagę zasługują głaz narzutowy             
w Lipie i dęby szypułkowe w Rudzie 
Malenieckiej oraz w Lipie. 

         Na terenie gminy w pobliżu miejscowości 
Szkucin zlokalizowany jest rezerwat przyrody 
nieożywionej znany powszechnie pod nazwą 
"Piekiełko Szkuckie". Zajmujący 2,5 ha 
powierzchni rezerwat obejmuje partię 
niewysokiego, łagodnego wzniesienia, którego 
grzbiet zwieńczony jest szeregiem naturalnych 
skałek zbudowanych ze zlepieńców. Mają one 
postać wyrzeźbionych przez wodę progów oraz 
stołów skalnych. Owe zlepieńce jury dolnej 
przedstawiają unikatową wartość naukową oraz 
decydują o niepowtarzalnych walorach 
krajobrazowych tego terenu. Obszar rezerwatu 
porośnięty jest drzewostanem mieszanym. Oprócz 
głazów narzutowych w jego części wschodniej             
i środkowej można podziwiać liczne stare sosny             
i dęby liczące 150 - 200 lat. 

          Nieopodal rezerwatu w leśnictwie Szkucin 
znajduje się lokalnie znany Pomnik Powstańców 
Styczniowych na uroczysku Ormanicha 
przywodzący na pamięć tradycje powstańcze tego 
regionu.                                                                                                                                                                                        
Opracowanie: mgr Agnieszka Gajos 
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Wybory Samorządu Uczniowskiego  
Gimnazjum Nr 2 w Wolicy 

          Dnia 24 września br. odbyły się 
demokratyczne wybory do Samorządu 
Uczniowskiego naszego gimnazjum. O funkcję 
przewodniczącego ubiegało się 7 uczniów. Każdy 
uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły miał prawo 
zagłosować na swojego kandydata.  

Skład SU w roku szk. 2010/2011: 

Przewodniczący: Mateusz Łukasik, kl. IIIa  

Zastępca: Kamil Pierzak, kl. IIIc  

Skarbnik: Paulina Sołtys, kl. IIIc  

Opiekunowie SU: p. Magdalena Nowak                                   

                  p. Jolanta Paź 

30 WRZEŚNIA 

DZIEŃ CHŁOPAKA 

        30 września męska część naszej szkoły 
świętowała „Dzień Chłopaka”. Tego dnia 
koleżanki pamiętały o swoich kolegach              
z klasy. Wraz z życzeniami chłopcy otrzymali 
różnorodne upominki w zależności od 
pomysłowości swoich klasowych koleżanek. 

REDAKCJA 

 

Chłopcy z klasy IIIb w swoich koszulkach- 
prezentach od koleżanek z klasy. 
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Dzień Edukacji Narodowej 

             Na mocy artykułu 74 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 roku, zwanej Kartą Nauczyciela, 
rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 
(14 października) została uznana za oficjalne 
święto wszystkich pracowników oświaty. 

Dzień Nauczyciela na świecie: 

               Dzień Nauczyciela obchodzony jest           
w większości krajów na świecie w różnych dniach 
(np. w Argentynie 11 września, w Brazylii 15 
października, w Chinach 10 września) 
związanych, podobnie jak w Polsce, z lokalnymi 
wydarzeniami. World Teacher's Day (Światowy 
Dzień Nauczyciela) pod patronatem UNESCO 
obchodzony jest od 1994 roku w dniu                            
5 października. 

Komisja Edukacji Narodowej 

               Pierwsze na świecie ministerstwo 
oświaty powstałe na mocy uchwały Sejmu z dnia 
14 października 1773 roku. Pełna, pierwotna 
nazwa komisji brzmiała : "Komisja nad Edukacją 
Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca". Inicjatorem 
jej powstania był ksiądz Hugo Kołłątaj .                         
W pierwszych latach działania komisja 
opracowała i wprowadziła trójstopniowy model 
edukacji. Stopień pierwszy - szkoły parafialne (dla 
niższych stanów - chłopów i mieszczan), stopień 
drugi - przeznaczone dla rodzin szlacheckich 
szkoły powiatowe i stopień trzeci, najwyższy, dla 
najbardziej uzdolnionych - uniwersytety (w tych 
czasach istniały dwa: w Krakowie i Wilnie). 
Do głównych reform systemu oświaty, obok 
wprowadzenia trzystopniowego podziału, zaliczyć 
należy: opracowanie nowych systemów 
nauczania, wprowadzenie podręczników w języku 
polskim, wprowadzenie polskiej terminologii 
naukowej, reformę Akademii Wileńskiej                       
i Krakowskiej, utworzenie seminariów dla 
nauczycieli, wprowadzenie w szkołach wychowa-
nia fizycznego, utworzenie 'Towarzystwa do 
Ksiąg Elementarnych' (instytucja opracowująca 
podręczniki i programy nauczania), dopuszczenie 
dziewcząt do edukacji na równych prawach                 
z chłopcami.[*] 

 [*] Źródło: http://halloween.friko.net/dzien-nauczyciela.html 
REDAKCJA 



 

CIEKAWOSTKI 
 

26 WRZEŚNIA 
Mi ędzynarodowy 
Dzień Języków 

Obcych 
             

                 26 września to Międzynarodowy 
Dzień Języków Obcych. Z tej okazji 
przedstawiamy kilka ciekawostek. 

      Czy wiedziałeś, że jeśli podyktujesz 
Anglikowi swojego maila i @ wypowiesz jako 
monkey, to nie zrozumie o co Ci chodzi? 
Zareaguje tylko na słowo „at". Przy czym jest to 
mało kreatywne określenie, biorąc pod uwagę 
światowe nazwy naszej maskotki mailowej, 
mieniące się wielką pomysłowością. 
Przedstawimy Wam małpkę w kilku językach 
świata. 

 Mamy tu cały zwierzyniec. Grecy nazywają ją 
παπάκι [papáki] co w tamtejszym języku oznacza 
kaczątko. W Norwegii, Danii (grisehale) i 
Niemczech (Schweinekringel) małpka jest 
świńskim ogonem. W Szwecji kocią stopą 
(kattfot) bądź kocim ogonem (kattsvans). 
Popularne jest również określenie ucho słonia 
(elefantöra). W Indonezji mamy a kura-kura czyli 
żółwie a. Włosi (chiocciola), Koreańczycy 
(dalphaengi) i Francuzi (escargot) widzą w niej 
ślimaka. Rosjanie skulonego i śpiącego psa 
(sobačka). 

Mamy również turecką różę (gül), węgierskiego 
rogalika (bejgli), japoński wir (naruto) i czeskiego 
rolmopsa, czyli zawijanego, marynowanego 
śledzia (zavináč).   Najbardziej ze wszystkich 
„zaszalała" Finlandia, gdzie na @ mówi się 
miukumauku, co w przekładzie na język polski 
oznacza kocie „miau, miau".   Małpą bądź małpim 
ogonem naszą pupilkę nazywają jedynie Serbowie 
(majmun-małpa), Słoweńcy (afna-małpa), 
Bułgarzy (majmunsko a - małpie a), Rumuni 
(coada de maimuta - ogon małpy) i Chorwaci, 
którzy uznają język angielski za dominujący w 
świecie Internetu i mówią na @ po prostu 
monkey, zapominając, że w krajach 
anglojęzycznych nikt ich nie zrozumie. 

Opracowanie: mgr Magdalena Nowak 
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Uwaga konkurs! 
 

KAPLICZKI, FIGURY I KRZY ŻE 
PRZYDROŻNE ZIEMI CH ĘCIŃSKIEJ 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Chęcińskiej wraz 
z Zespołem Szkół Nr 2 w Chęcinach, Parafią Św. 
Bartłomieja w Chęcinach oraz Schroniskiem 
Młodzieżowym zapraszają do udziału w konkursie 
fotograficznym. 

• Celem nadrzędnym konkursu jest 
fotograficzna i opisowa dokumentacja 
krzyży, figur, kapliczek Ziemi Chęciń-
skiej, które są nie tylko świadectwem 
wiary Polaków,ale również wydarzeń 
historycznych i regionalnych - stanowią 
ważną część narodowego dziedzictwa 
kulturowego. 

• Poszerzenie zainteresowań młodych ludzi 
przez zwrócenie ich uwagi na otaczającą 
sztukę. 

• Ukazanie historii obiektów architektury 
sakralnej - kapliczek Ziemi Chęcińskiej. 

• Pogłębienie wiedzy o tradycjach ludowych 
i religijnych naszych „małych ojczyzn". 

• Uczenie umiejętności dostrzegania piękna 
w naszym najbliższym otoczeniu. 

• Ocalenie od zapomnienia szczególnych 
miejsc ludowego kultu. 

Prace konkursowe: 
Tematem prac mogą być krzyże, figury, kapliczki 
z terenu miasta i gminy Chęciny, 
1.Aby wziąć udział w konkursie należy: 

• przesłać max 3 zdjęcia danego obiektu, 
• podać jego nazwę, 
• podać jego lokalizację, 
• sporządzić opis historyczny, 
• przedstawić np. legendy, informacje                  

o twórcy kapliczki oraz ciekawostki, 
anegdoty związane z opisywaną kapliczką, 

2. Konkurs adresowany jest do osób, które 
amatorsko zajmują się fotografią i zamieszku-
ją na terenie miasta i gminy Chęciny.  

Szczegółowy regulamin znajduje się na 
Gminnym Portalu Internetowym - Chęciny 
oraz na stronie internetowej naszej szkoły. 
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„Nakr ętki dla Tobiaszka”  - 
podsumowanie 

 
1 czerwca 2010r. została podsumowana  

pięciomiesięczna zbiórka   plastikowych nakrętek 
po napojach, które były przekazywane do firmy 
EKO-POLDEK, a ta przesyłała pieniądze na 
konto Tobiaszka Lichosika- trzyletniego chłopca 
chorującego na cukrzycę typu pierwszego.  

    Spodziewałyśmy się, że po kilku 
miesiącach  uczniowie znudzą się akcją 
rozpoczętą w styczniu 2010 roku. Tymczasem im 
bliżej końca roku szkolnego, tym nakrętek było 
więcej i więcej. Uczniowie mocno zaangażowali 
się w zbiórkę. Dziewczęta i chłopcy z Gimnazjum 
nr 2 i Szkoły Podstawowej w Wolicy 
zaangażowali całe rodziny: rodziców, babcie, 
ciocie, bliższą i dalszą rodzinę. Zbierali   
wszędzie: w  szkole,  w sklepach, na meczach,             
w salach weselnych, w zakładach pracy swoich 
rodziców. Łącznie uzbierano  48 kg to jest 
15369 sztuk zakrętek! Tych najbardziej 
zaangażowanych w zbiórkę postanowiłyśmy 
nagrodzić. Najwięcej zakrętek zdobyła Sylwia 
Wojty ś z Ia, następnie Natalia Ślusarczyk z Ib . 
Dziewczynki dostały pamiątkowe tabliczki-
podziękowania i duże czerwone lizaki w kształcie 
serca („serce dla serca”).   

 
   Mimo że akcja „Nakrętki dla Tobiaszka” 

została zakończona, nie kończymy zbiórki. Nadal 
zbieramy nakrętki. Tym razem dla pana 
Mariusza Targońskiego, 43-letniego artysty 
rzeźbiarza chorego na pylicę płuc.  

 
Z przykrością informujemy, że nie 

wpłynęła ani jedna praca na konkurs ogłoszony 
przez redakcję „Szkolnego Echa”:  

„Najciekawsze wakacyjne wspomnienia”             
i „Wakacje w obiektywie”. 

W związku z tym konkurs zostaje zawieszony!   
                                             REDAKCJA 
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Jedynym ratunkiem dla niego jest 

przeszczep płuc, niestety możliwy tylko                  
w Wiedniu, stąd ogromne koszty. 

 Zbiórką nakrętek dla Tobiaszka 
udowodniliśmy, że wcale nie trzeba ogromnego 
wysiłku, aby kogoś uszczęśliwi ć i że pomaganie 
jest rzeczą ludzką. 

         
        Wszystkim, którzy włączyli się do akcji 
prowadzonej przez Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych w Wolicy, bardzo gorąco dziękujemy. 
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie: mgr Agnieszka Gajos  
i mgr Magdalena Nowak 

 
 

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej                         
w Gimnazjum 

PONIEDZIAŁEK:  

8.00 - 15.00 


