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8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet 
 
 

Spełnienia wszystkich marzeń,  
zadowolenia z siebie, radości życiowej, 

 aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet  
życzy wszystkim Paniom 

 
                                                     REDAKCJA 
 
 
 

21 MARCA -   

 
 
 
 

Zmiana czasu na letni: 
 

Niedziela, 27 marca 2011. 
Przestawiamy zegarki z godziny 2:00 na 

3:00. 
 

Śpimy o godzinę krócej! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Marzec 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



AKADEMIA DZIECI ĘCEJ DYPLOMACJI 

 
Podziękowania od Moskiewskiej Dumy 

 

             Marszałek Adam Jarubas odebrał 
podziękowania od Moskiewskiej Dumy za pomoc 
przy realizacji projektu Akademia Dziecięcej 
Dyplomacji. Dyplom przekazały realizujące 
projekt Jevgienija Kulczyka z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Wolicy oraz dyrektor tej 
szkoły Nina Budziosz. 

            Podczas spotkania z marszałkiem, panie 
opowiedziały o zrealizowanym przez szkołę 
projekcie  i  planach związanych międzynarodową 
współpracą Zespołu Szkół Ogólnokształcących           
w Wolicy.  

 

 
          Uczniowie Gimnazjum z Wolicy w listopa-
dzie ubiegłego roku uczestniczyli w IV 
Mi ędzynarodowym Forum „Pokój dla życia"      
w ramach projektu „Akademia Dziecięcej 
Dyplomacji", który odbył się w stolicy Rosji. 
Tematem Forum było:  „65-lecie Zwycięstwa w II 
Wojnie Światowej oraz 10-lecie ruchu 
patriotycznego i programu Akademia dziecięcej 
dyplomacji". Do Moskwy przyjechało 11 
delegacji uczniów i ich opiekunów z różnych 
krajów Europy, m.in. z Ukrainy, Białorusi, 
Niemiec, Słowenii, Estonii, Łotwy. Nasz region 
reprezentowali uczniowie z Wolicy i z Ostrowca 
Świętokrzyskiego. 
          Uczestnicy wygłaszali referaty na temat 
konferencji, pracowali przy „okrągłych" stołach,  
a także spotkali się z Przewodniczącym Rady 
Federacji Rosyjskiej Sergejem Mironowym. 
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             W podziękowaniach od Moskiewskiej 
Dumy, przekazanych marszałkowi Adamowi 
Jarubasowi czytamy: „Z okazji 10-lecia ruchu 
społeczności pedagogicznej i młodzieży szkolnej 
„Akademia dziecięcej dyplomacji” oraz realizacji 
programu UNESCO „Dziesięciolecie kultury 
pokoju bez przemocy na korzyść dzieci planety” 
wyrażamy Panu szczere uznanie za wsparcie               
i umożliwienie uczestnictwa delegacji Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Wolicy, gmina 
Chęciny, w XIV Międzynarodowym Forum 
„Pokój dla życia” od 1 do 7 listopada 2010 roku        
w Moskwie.” 
 
 

Materiał pochodzi ze strony www.sejmik.kielce.pl 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

LAUREACI KONKURSÓW 
PRZEDMIOTOWYCH 

 
               Uczniowie naszego gimnazjum                           
z powodzeniem uczestniczyli w konkursach 
przedmiotowych, organizowanych przez Kurator-
ium Oświaty w Kielcach. 
             Uczennica kl. IIIc – Paulina Sołtys 
została laureatką Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Geografii. Paulina 
przygotowywała się do konkursu pod czujnym 
okiem pani dr Gra żyny Barwinek.  
            Kolejnymi laureatami w tegorocznej 
edycji konkursów zostali: Wiktor Budziosz, kl. 
IIIb oraz Bożena Tuz, kl. IIIc. Bożenka i Wiktor 
są laureatami Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego. Wiktor 
osiągnął najlepszy wynik i tym samym uplasował 
się na miejscu pierwszym. Do konkursu uczniów 
przygotowała pani mgr Jevgenija Kulczycka.  
            Mamy również finalistk ę Konkursu 
Przedmiotowego z Fizyki. Jest nią uczennica              
kl. IIIc- Karolina Seweryn, która przygotowuje 
się pod okiem pani mgr Barbary Czupry ńskiej. 
Przed Karoliną kolejny etap konkursu. Trzymamy 
kciuki i mamy nadzieję, że Karolina dołączy do 
grona laureatów.  
 
            Naszym laureatom, finalistce oraz 
opiekunom, składamy serdeczne gratulacje!!!   

                                                                                                        
Redakcja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiktor Budziosz – Laureat Konkursu z J. Rosyjskiego. 

I miejsce wśród laureatów 
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Paulina Sołtys – Laureatka Konkursu z Geografii. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bożena Tuz – Laureatka Konkursu z J. Rosyjskiego. 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 
Stypendia dla uzdolnionej młodzieży... 

 
              Uczennica naszego gimnazjum, Karolina 
Seweryn, kl. IIIc została stypendystką III edycji 
„Regionalnego programu stypendialnego dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych woje-
wództwa świętokrzyskiego”, realizowanego                 
w ramach programu Kapitał Ludzki.  
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karolina Seweryn, kl. IIIc  
 
 
          Tegoroczni stypendyści zostali wyłonieni 
spośród ponad 624 uczniów, którzy złożyli wnioski 
do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego 
w Kielcach. Podstawą do przyznania stypendiów 
było miejsce ucznia na liście rankingowej, które                   
z kolei wynikało z liczby punktów, jakie młodzi 
ludzie mogli uzyskać w trakcie oceny 
merytorycznej złożonych przez nich wniosków.  
 
 
 

EGZAMINY GIMNAZJALNE 
 

12 IV 2011 – część humanistyczna 
 
13 IV 2011 – część matematyczno – 
                      przyrodnicza 

14 IV 2011 – część językowa 

Wszystkim trzecioklasistom 
powodzenia na egzaminach,  

 przysłowiowego połamania piór 
życzy  REDAKCJA 
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           Punkty przyznawane były przez Komisję 
Stypendialną – w jej składzie znaleźli się 
przedstawiciele Świętokrzyskiego Biura Rozwoju 
Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego, 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego, 
Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Związku 
Harcerstwa Polskiego, Caritasu Diecezji 
Kieleckiej, Związku Nauczycielstwa  Polskiego.  

           Przyznając uczniom punkty Komisja 
Stypendialna brała pod uwagę m.in. średnią 
wszystkich ocen ze świadectwa szkolnego, średnią 
ocen z trzech przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych oraz udział i sukcesy                           
w wojewódzkich lub ogólnopolskich konkursach                   
i turniejach przedmiotowych.  

            Najwięcej laureatów uczęszcza do 
gimnazjów (126), pozostali to uczniowie liceów                
i techników. Biorąc pod uwagę „terytorialne 
nasycenie stypendystami” najlepiej wypada 
powiat kielecki ziemski (41 laureatów), za nim 
powiat kielecki grodzki (36), a dalej – powiat 
konecki (23) i buski oraz skarżyski (po 15).                     
W sumie, w ramach tegorocznej edycji projektu, 
wsparcie otrzyma 200 stypendystów. [*] 

[*] źródło:  www. stypendia-swietokrzyskie.pl 

 
Szkolny opiekun stypendystki: Izabela Woś                             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



WIADOMOŚCI SPORTOWE 
 

 
II GALA MISTRZÓW SPORTU 

 
 
           4 lutego 2011 roku, w restauracji Okrąglak 
w Korzecku, odbyła się  II  Gminna Gala 
Mistrzów Sportu. Galę otworzyła swym 
występem wokalnym nasza absolwentka Ilona 
Pałyga. Na uroczystości Burmistrz Gminy                      
i Miasta Chęciny p. Robert Jaworski podsumo-
wał najważniejsze wydarzenia sportowe 2010 
roku. Nasz klub sportowy „Świt Wolica” został 
zaliczony do pięciu najprężniej działających 
klubów sportowych naszej gminy.   
           Indywidualne odznaczenia otrzymali: 
Wiktor Budziosz, kl. IIIb  - za powołanie do 
Kadry Województwa Świętokrzyskiego Juniorów 
Młodszych oraz Jakub Seweryn, kl. IIa - za 
powołanie do Kadry Województwa Święto-
krzyskiego Młodzików. 
           Statuetkę za promowanie sportu otrzymała 
pani dyrektor Nina Budziosz. 
           Osobno odznaczeni zostali nauczyciele 
wychowania – fizycznego z terenów naszej gminy 
w tym również z Wolicy: p. mgr Tomasz 
Dziurzyński, p. mgr Dariusz Gorzelak,  
p. mgr Rafał Gajos.  
            Na zakończenie uroczystej Gali zrobiono 
pamiątkowe zdjęcia. 
 
Opracowanie: mgr Rafał Gajos 

 
 
 
 

 
Nasza absolwentka – Ilona Pałyga z Łukowej. 
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Od lewej: Jakub Seweryn i Wiktor Budziosz odbierają 
odznaczenia z rąk Burmistrza p. Roberta Jaworskiego. 
 
 

 

 
Od lewej: p. dyr. Nina Budziosz  

z nagrodą za promowanie sportu. 
 
 
 

 
Pamiątkowe zdjęcie  

z II Gminnej  Gali Mistrzów Sportu 
 
 

 Foto: Gminny Portal Internetowy Chęciny 
 



SPORT SZKOLNY 
 

 
Podsumowanie osiągnięć 

sportowych- semestr I 
 
 

 
Zwycięstwo na Orliku 

             W dniu 02.10.2010r. na kompleksie 
Sportowym "Orlik" w Chęcinach odbyły się 
Gminne Zawody Piłki Nożnej Gimnazjum                  
w których wzięło udział Gimnazjum Nr 2                     
w Wolicy. Chłopcy z naszego Gimnazjum zajęli 
pierwsze miejsce pokonując drużyny Gimnazjum 
Nr 1 w Chęcinach oraz drugą drużynę Gimnazjum 
w Wolicy. Dru żyna zwyciężając w turnieju 
gminnym zapewniła sobie awans do rozgrywek 
powiatowych, które zostaną rozegrane na wiosnę 
2011 roku w Kostomłotach. Zwycięska drużyna 
grała w składzie: Budziosz Wiktor, Kosiba 
Mariusz, Tomasik Norbert, Bodzioch Michał, 
Tekiel Piotr, Łukasik Mateusz, Kamil Korczak. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został 
Budziosz Wiktor, a bramkarzem Łukasik 
Mateusz obaj z Gimnazjum Nr 2 z Wolicy. 
Opiekunem drużyny jest pan Tomasz 
Dziurzyński. 

Mi ędzypowiatowe Zawody Piłki Ręcznej 
Chłopców o Puchar Starosty Jędrzejowa 

rozgrywane w Nagłowicach 
  
               Dnia 12.10.2010r. Gimnazjum Nr 2              
w Wolicy brało udział w Międzypowiatowych 
Zawodach Piłki Ręcznej Chłopców o Puchar 
Starosty Jędrzejowa rozgrywanych w Nagłowi-
cach. W turnieju startowało sześć drużyn 
gimnazjalnych z Włoszczowy, Jędrzejowa, 
Nagłowic, Buska Zdrój, Oksy i Wolicy. Drużyny 
zostały podzielone na dwie grupy i grały 
systemem "każdy z każdym". Do finału 
awansowali zwycięzcy grup. Nasza drużyna 
wygrała swoją grupę i spotkała się w finale ze 
zwycięzcą drugiej grupy. Chłopcy z Gimnazjum   
z Wolicy zajęli drugie miejsce w turnieju 
ustępując jedynie drużynie z Buska Zdroju. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został uznany 
Budziosz Wiktor z Wolicy. Trenerem drużyny 
jest pan Tomasz Dziurzyński. 
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Powiatowe Zawody Piłki Ręcznej 
Chłopców 

 
                Dnia 27.10.2010r. w Kostomłotach 
odbyły się Powiatowe Zawody Piłki Ręcznej 
Chłopców zorganizowane przez Szkolny Związek 
Sportowy. W turnieju wzięły udział Gimnazja              
z Wolicy, Kostomłotów oraz Ćmińska. Zawody 
rozgrywano systemem "każdy z każdym". 
Zwycięzcą turnieju zostało Gimnazjum                       
z Wolicy, które pokonało zarówno drużyny                   
z Kostomłotów jak i z Ćmińska. Drużyna                     
z Wolicy awansowała do rozgrywek 
wojewódzkich. Trenerem drużyny jest pan 
Tomasz Dziurzyński.   

Gminny Turniej Mini Zapasów 

          22 stycznia w Podzamczu odbył się 
Gminny Turniej Mini Zapasów dla Szkół 
Podstawowych i Gimnazjalnych w kategorii 
chłopców i dziewcząt. W zawodach tych wzięło 
udział również Gimnazjum Nr 2 w Wolicy. 
Zawodnicy rywalizowali wśród dziewcząt w 11 
kategoriach wagowych, a wśród chłopców w 12 
kategoriach wagowych. Wszystkie pojedynki były 
niezwykle wyrównane i stały na wysokim 
poziomie. 
 
Wyniki zawodów: 
Chłopcy 
Gimnazjum Nr 2 Wolica - Gimnazjum Nr 1 
Chęciny - 7 : 5  
Dziewczęta 
Gimnazjum Nr 2 Wolica - Gimnazjum Nr 1 
Chęciny - 3 : 8 

Kolejność zawodów - chłopcy 

1.Gimnazjum Nr 2 Wolica 
2.Gimnazjum Nr 1 Chęciny 

Kolejność zawodów - dziewczyny 

1.Gimnazjum Nr 1 Chęciny 
2.Gimnazjum Nr 2 Wolica 
Opiekunami drużyn byli: p. Tomasz Dziurzyński 
oraz p. Krzysztof Taborski. 
            Najlepsze drużyny i zawodnicy otrzymali 
dyplomy, medale oraz puchary. 
Opracowanie: mgr Tomasz Dziurzyński 



 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 
II Runda Szkolnej Ligi 

Tenisa Stołowego 
 
           

             
              1 marca 2011r. w ZS w Jaworzni odbyła 
się II Runda Szkolnej Ligi Tenisa Stołowego 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Patronat 
nad Ligą objęło Świętokrzyskie Kuratorium 
Oświaty w Kielcach. Do turnieju o zasięgu 
wojewódzkim zgłosiło się 19 szkół. 
           Gimnazjum w Wolicy reprezentowali: 
Wiktor Stawiarz, Wiktor Lisek, Adrian 
Fijałkowski. 
          Wielki sukces osiągnął Wiktor Stawiarz , 
który rywalizację zakończył na II miejscu. 
Nasi pozostali reprezentanci sklasyfikowani 
zostali na miejscach w przedziale od IX do XVI.  
  
Opracowanie: mgr Rafał Gajos 
 

Podsumowanie konkursu  
„Jesień w obiektywie” 

               W pierwszym 
semestrze roku szkolnego 

2010/2011 uczniowie Gimnazjum w ZSO                
w Wolicy brali udział w konkursie o nazwie 
„Jesień w obiektywie”. Miał on na celu 
wyłonienie najlepszej fotografii o tematyce 
jesiennej. Konkurs spotkał się z ogromnym 
odzewem wśród uczniów wszystkich klas. 
Wszystkie zgłoszone prace można oglądać na 
wystawie zorganizowanej na pierwszym piętrze  
budynku gimnazjum w Podzamczu.  

             Dnia 21 lutego 2011 roku podczas apelu,  
pan Krzysztof Taborski  dokonał podsumowania 
konkursu. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplo-
my, a trzy najlepsze prace zostały nagrodzone 
ramkami fotograficznymi.  
 
           Komisja konkursowa w składzie: 
Krzysztof Taborski i Magdalena Nowak 
zdecydowała, że miejsce III otrzyma praca Diany 
Pyclik z klasy IIb. Miejsce II zajęła fotografia 
Pauliny Sołtys z klasy IIIc. Na miejscu I znalazła 
się praca Karoliny Seweryn z klasy IIIc. 
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Finalistki Konkursu: od lewej Diana Pyclik, Karolina 
Seweryn, Paulina Sołtys 
 
 

 
Organizator konkursu pan Krzysztof Taborski                     

wraz z wyróżnionymi uczestnikami. 
 
 
         Komisja długo debatowała nad wyborem 
najlepszych fotografii, ponieważ wszystkie 
dostarczone prace były profesjonalne i widać było 
w nich duże zaangażowanie autorów. Miejmy 
nadzieję, że złapali bakcyla fotografii i że 
zaowocuje to rozwijaniem ich pasji w przyszłości. 
Jednocześnie  zawiadamiamy, że można wziąć 
udział w kolejnym konkursie fotograficznym                 
„W obj ęciach zimy”. 
 
Opracowanie: mgr Krzysztof Taborski  
                       mgr Magdalena  Nowak 
 
 

 

  
 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
 

ODKRYWAMY TALENTY 

             Talent to dar z którym się rodzimy. Misją 
naszej szkoły jest nie tylko nauczanie, ale również 
odkrywanie i promowanie talentów. Dziś chcemy 
zaprezentować państwu prace Jowity Dziewięc-
kiej z klasy IIIc. 

 

            Jowita to przesympatyczna i zawsze 
uśmiechnięta dziewczyna. Interesuje się sztuką            
i różnymi technikami artystycznymi. Jej prace 
można oglądać na wystawie zorganizowanej na 
pierwszym piętrze budynku Gimnazjum               
w Podzamczu Chęcińskim. Są to szkice 
przedstawiające: zwierzęta- głównie konie, dzieci 
czy różne postaci.  
 
Opracowanie: mgr Krzysztof Taborski 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Konkurs plastyczno-
literacki „Jan Paweł II-             
...iść do góry, pod prąd” 

 

           Konkurs plastyczno-
literacki „Jan Paweł II- ...iść do góry, pod prąd” 
organizuje Starostwo Powiatowe w Kielcach. 
Patronat honorowy nad konkursem objęli Ksiądz  
Biskup Kazimierz Ryczan – Ordynariusz 
Diecezji Kieleckiej oraz Ksiądz Biskup 
Krzysztof Nitkiewicz – Ordynar-iusz Diecezji 
Sandomierskiej. 

1. Konkurs plastyczno-literacki „Jan Paweł II - 
...iść do góry, pod prąd” został 
zorganizowany z okazji przypadającej 1 maja 
2011 r. beatyfikacji Papieża - Polaka. Celem 
konkursu jest  popularyzacja wśród 
młodzieży życia i dzieła Jana Pawła II, 
rozbudzanie zainteresowań artystycznych 
uczniów oraz promowanie młodzieży 
uzdolnionej plastycznie i literacko. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
 ośrodków szkolno – wychowawczych,                 
a także młodzieży skupionej w pracowniach 
plastyczno – fotograficznych oraz kołach 
zainteresowań. 

Szczegóły na stronie:  

www.powiat.kielce.pl/strona-glowna/3439-
zapraszamy-do-konkursu.html 

Magdalena Nowak 

Szkolny konkurs internetowy  
„Wszystko wiem”  

 
II semestr 
Nagrodzeni:  
Zuzanna Szałas, kl. IIc, nagroda: teczka na 
dokumenty, mapka i plakat. 

Nagrodę miesiąca stycznia otrzymuje: 

Mateusz Pierzak, kl. Ic- nauczanie indywidual-
ne,  nagroda: płyta Kasi Kowalskiej z autografem.  
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Uwaga Konkurs!!!! 
 

Zapraszam do udziału w Konkursie 
Geologiczno-Środowiskowym 

„Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze 
wczoraj, dziś i jutro” 

Edycja XII –„Kamienne archiwum Ziemi” 
W zakładce Klub Miłośników Geografii,  na 

naszej stronie internetowej, znajdują się 
szczegółowe informacje dotyczące konkursu. 

 
Grażyna Barwinek  

 
 

 
Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu 
wiedzy o krajach anglojęzycznych. 

              Z przyjemnością informujemy, że został 
rozstrzygnięty szkolny konkurs z wiedzy                     
o krajach anglojęzycznych. 

I miejsce 48/48 punktów 
Dominika Wojciechowska, kl. Ia 

II miejsce 47/48 punktów 

Jowita Dziewięcka, kl. IIIc 

Paulina Sołtys, kl. IIIc 

III miejsce 46/48 punktów 
Paulina Paluch, kl. IIIc 
Izabela Molenda, kl. Id 

 
Osoby te zostaną nagrodzone oceną celującą                       

z języka angielskiego. 

 
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy. 

             Magdalena Nowak i Dorota Kaczor 

 



 

 

INFORMACJE     
 

   
XIX TYDZIE Ń KULTURY J ĘZYKA 

 W  WOJEWÓDZTWIE 
ŚWIĘTOKRZYSKIM  
(21–26 marca 2011 r.) 

JĘZYK I KULTURA – Przeżywajmy poezję 
oraz  

Przed Tygodniem – Impresje Językowe                         
i Artystyczne 

         Zachęcamy wszystkich nauczycieli                     
i uczniów do uczestnictwa w tym święcie. W tym 
roku program obfituje w wiele ciekawych imprez 
organizowanych przez różnorodne instytucje 
kultury, które pokażą swój język oddziaływania na 
odbiorców. Będzie można wziąć udział 
indywidualnie lub z uczniami w ciekawych 
formach ekspresji kulturalnej, jak: konkursy, 
recitale, slamy, seminaria, dyskusje, projekcje 
filmowe, wykłady, gry i zabawy, spotkania                   
z niezwykłymi ludźmi. Jest to okazja, aby spotkać 
się z piękną polską mową oraz przeżyć 
niezapomniane chwile w bliskich spotkaniach              
z poezją i ze sztuką.  

Informacje i szczegóły na stronie www.scdn.pl 

Magdalena Nowak 
 
 

 
Dzień 1 IV 2011(piątek)- 

 
Rekolekcje w parafii Wolica 

Dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych. 

 
                                                          REDAKCJA 
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ZEBRANIA 

WYCHOWAWCÓW 
KLAS Z RODZICAMI 

 
 

                W dniu 23 marca 2011 w Gimnazjum 
odbędą się spotkania wychowawców klas   
z rodzicami uczniów. 
 
Serdecznie zapraszamy. 

 
                 REDAKCJA 

 
 

Wyjazd do kina 
 
W dniu 21 marca 2011 klasy gimnazjalne wezmą 

udział w seansie filmowym 
pt. „Czarny Czwartek”  

 
Reżyseria: Antoni Krauze 
Obsada: Marta Honzatko, Michał Kowalski, 
Marta Kalamus, Grzegorz Falkowski, Andrzej 
Dębski 
Gatunek: dramat 
Kraj:  Polska 
Czas: 100 min 
 
Filmowa rekonstrukcja dramatycznych wydarzeń, 

które miały miejsce w Gdyni  
 w grudniu 1970 roku. 

 
 
KINOPLEX  KIELCE  
 

 

 

 


