
     W numerze: 
 Finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 

 i Konkursu Biblijnego- str. 2 

 Kolejny sukces Dawida Nawrota– str.3 

 Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu „Gimnazjalny Mistrz 

Obliczeń Procentowych- str. 3 

 Pora na podsumowanie Międzynarodowego projektu 

„Akademia Dziecięcej Dyplomacji”– str.4 - 5  

 „Na własne konto” - str. 6 - 8 

 Wyniki szkolnego etapu konkursu pożarniczego „Młodzież 

zapobiega pożarom”– str. 9 

 Apel upamiętniający wybuch Powstania Styczniowego–str.9 

 Sport szkolny - str. 10-11 

 Edukacja dzieci i młodzieży w ramach projektu  „Szkoła 

promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki               

z rakiem”- str. 12 

  4 lutego - Światowy Dzień Walki z Rakiem 

  8 lutego - Dzień Bezpiecznego Internetu 

14 lutego – Walentynki 

27 lutego – Tłusty Czwartek 

 
 

 

 

 

Źródło grafiki: 
http://kraina-zabaw.pl/dzien-babci-i-dziadka/ 

http://www.paninformatyk.com.pl/informatyka/dzie

n-bezpiecznego-internetu-2014/ 
http://www.se.pl/wydarzenia/ciekawostki/wierszyki

-na-walentynki 
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KALENDARIUM - LUTY 

 

 

  1 stycznia - Nowy Rok 

  6 stycznia – Trzech Króli 

21 stycznia - Dzień Babci 

22 stycznia - Dzień Dziadka 

http://www.paninformatyk.com.pl/informatyka/dzien-bezpiecznego-internetu-2014/
http://www.paninformatyk.com.pl/informatyka/dzien-bezpiecznego-internetu-2014/
http://halloween.friko.net/dzien-babci.html
http://halloween.friko.net/dzien-dziadka.html


Z ŻYCIA SZKOŁY 

Uczniowie  Gimnazjum Publicznego nr 2 

w Wolicy Dawid Szymkiewicz i Radosław  

Zegadło - Finalistami Wojewódzkich 

Konkursów Przedmiotowych z biologii, 

geografii i informatyki ! 

         Miło poinformować, że nasi uczniowie 

odnoszą sukcesy. Chłopcy zostali już finalistami 

Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. 

Przed nimi ostatni etap konkursów – trzymamy 

kciuki!  

Radosław Zegadło, uczeń klasy IIIa, 

sympatyczny, uczynny, pracowity,   „informatyk” 

pod opieką pana Marcina Górnickiego 

przygotowuje się do III etapu Konkursu 

Informatycznego. Czeka na dzień 13 marca br. 

aby uzyskać tytuł laureata! 

Dawid Szymkiewicz to uczeń klasy III b  naszego 

gimnazjum. Skromny, sympatyczny,  uzdolniony! 

W roku szkolnym 2013/2014 został trzykrotnym 

finalistą  konkursów z  biologii, geografii 

i informatyki! 

Pod kierunkiem swojej   pani  Agnieszki Gajos 

przygotowuje się właśnie do finałowego 

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 

z biologii, który odbędzie się   8 marca tego roku. 

Natomiast już 13 marca czeka na niego III etap 

Konkursu Informatycznego, do którego 

przygotowuje go pan Marcin Górnicki.  

W pierwszy dzień wiosny tj. 21 marca br. przed 

nim finał Konkursu Geograficznego, tu 

nauczycielem przygotowującym jest pani 

Grażyna Barwinek. 

           Tytuł laureata zwalniałby Dawida 

z Egzaminu Gimnazjalnego w części 

matematyczno – przyrodniczej, dając maksymalną 

ilość punktów, jaką mogą uzyskać uczniowie  

z tego egzaminu. Drugim profitem dla Dawida 

i Radosława jest możliwość przyjęcia do 

dowolnie  wybranej przez nich szkoły 

ponadgimnazjalnej z pominięciem kryteriów 

rekrutacji zawartych w statucie danej szkoły. 

Udział chłopców w finale może tylko poszerzyć 

wachlarz  szkół średnich,   jakie będą walczyć 

o takich przyszłych uczniów,   jakimi będą Dawid 

i Radek. 
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        Dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne 

składają serdeczne gratulacje za dotychczasowe 

sukcesy, zarówno uczniom jak i nauczycielom  

prowadzącym. 

Agnieszka Gajos 

 

Powiększyła się liczba finalistów 

 w naszej szkole 

        Do grona finalistów w naszej szkole 

dołączyły uczennice,  które biorą udział w XIX 

Diecezjalnym Konkursie Biblijnym.  

Finalistkami tego konkursu zostały: 

- ze szkoły podstawowej - Magdalena 

Laskowska kl. V,  Aleksandra Mazur   kl. V,  

Małgorzata Stępnik    kl. V, 

- z gimnazjum - Weronika Kostecka kl. III b. 

Gratulujemy i życzymy sukcesów w finale! 

Do  konkursu uczennice przygotowała katechetka 

Mariola Kaczor. 

katechetka Mariola Kaczor 

 

 

Źródło grafiki: http://www.wiedza.internet-i-komputery.com/ 
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Kolejny sukces Dawida Nawrota 
 

           3 stycznia 2014 w hali widowiskowo 

sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach odbył się 

II Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek 
„Kolęda płynie z wysokości”. Wzięło w nim 

udział ponad 60 podmiotów wykonawczych nawet 

spoza terenu naszej gminy. Uczestnicy konkursu 

podzieleni byli na kategorie wiekowe: klasy 0-III; 

IV-VI, Gimnazjum oraz zespoły. Dawid Nawrot - 

uczeń ZSO w Wolicy wystąpił z pastorałką 

„Światło z Betlejem”, którą zaśpiewał 

akompaniując sobie na gitarze. Przyznając 

Dawidowi II miejsce, jury doceniło talent i jakość 

wykonania utworu, podkreślając, że człowiek, 

który gra na instrumentach musi od siebie więcej 

wymagać i uczyć się samodyscypliny, czego 

Dawid jest najlepszym przykładem. 

Przemysław Gruszka 
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Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu 

„Gimnazjalny Mistrz Obliczeń 

Procentowych” 

           Dnia 27 stycznia 2014 r. w naszym 

gimnazjum odbył się apel, podczas którego 

nastąpiło ogłoszenie wyników II edycji szkolnego 

konkursu „Gimnazjalny Mistrz Obliczeń 

Procentowych”. W konkursie udział wzięło 21 

uczniów z klas I-III gimnazjum. Nagrodzono  

5 uczniów: 

I miejsce (ex aequo) - Inga Gawior, kl.IIb 

oraz Patrycja Bierońska, kl.IIIb 

II miejsce – Albert Łapot, kl. IIIa 

III miejsce (ex aequo) – Sara Stokowiec, kl.IIb 

oraz Bartosz Szewczyk, kl.Ib. 

           Warto dodać, że uczennica Inga Gawior 

w ubiegłorocznej edycji konkursu również zajęła  

I miejsce. W tym roku potwierdziła, że w pełni 

zasługuje na tytuł „mistrza obliczeń 

procentowych”. 

           Wszystkim uczestnikom konkursu 

dziękujemy za udział, a nagrodzonym uczniom- 

gratulujemy. 

B. Czupryńska, J. Paź,  I. Woś 

 
 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

Pora na podsumowanie  

Międzynarodowego Projektu  

„Akademia Dziecięcej Dyplomacji  

w drodze do Kultury Pokoju” 

          W październiku 2013 roku odbył się ostatni 

wyjazd  uczniów Gimnazjum nr 2 w Wolicy do 

Rosji w ramach międzynarodowego projektu 

„Akademia Dziecięcej Dyplomacji w drodze do 

Kultury Pokoju”,  w którym nasze Gimnazjum 

uczestniczyło od roku 2006.  Będąc koordynato-

rem tego projektu w Polsce, organizowałam 

wyjazdy uczniów z Gimnazjum w Wolicy do 

Moskwy, współpracowałam z ich rodzicami, 

ponieważ koszty wymiany pokrywane były 

całkowicie z budżetów rodzinnych, występowa-

łam o rosyjskie i białoruskie wizy,  rezerwowałam 

bilety na przejazd za granicę. Ponadto 

przygotowywałam młodzież polską do spotkań 

międzynarodowych przy „okrągłym stole”, do 

dyskusji na różne tematy, do koncertów, 

konferencji internetowych i wystaw, pomagałam 

przygotować prezentacje w języku rosyjskim 

o Polsce, o słynnych Polakach, o naszym regionie 

i o szkole.   

          W tym czasie w naszej szkole było  

9 laureatów Konkursu Języka Rosyjskiego  

w województwie świętokrzyskim, nasi absolwenci 

uczestniczą także w olimpiadach z języka 

rosyjskiego dla szkół średnich, gdzie również 

odnoszą sukcesy.  Młodzież uczestniczyła  

w konkursach recytatorskich w języku rosyjskim, 

w konkursach i festiwalach piosenki rosyjskiej  na 

różnym poziomie i w wielu innych 

przedsięwzięciach promujących język rosyjski. 

Ponieważ jest to „dziecięca dyplomacja”, dlatego 

obowiązkowym warunkiem naszych spotkań 

międzynarodowych w czasie wymiany młodzieżo-

wej i międzynarodowym Forum były spotkania 

z urzędnikami różnej rangi. Razem z delegacjami 

naszych szkół-partnerów mieliśmy spotkania 

z przewodniczącymi najwyższych instytucji Rosji 

(w Dumie Rosyjskiej i w Radzie Federacji 

Rosyjskiej),  na Białorusi (Wyższa Izba 

Przedstawicieli Republiki), a w czasie pobytu 

naszych przyjaciół z Moskwy w Polsce –  

z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego 

Panem Adamem Jarubasem, z senatorami oraz 

z  Burmistrzem Gminy i Miasta Chęciny Panem 

Robertem Jaworskim.     
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Podczas tych spotkań młodzież miała możliwość 

zapoznać się z zasadami funkcjonowania 

administracji na różnych poziomach władzy, 

prezentować swoje poglądy odnośnie 

współczesnego świata i polityki, wykazać swoją 

pozycję obywatelską i dążenie do otwartych 

i przyjaznych stosunków międzynarodowych,  

a także doskonalić naukę języków obcych.      

        Jako koordynator brałam na siebie ciężar 

organizacji przyjęcia grup młodych Rosjan 

w polskich rodzinach. Starając się uatrakcyjnić 

pobyt młodych delegatów  w Polsce 

przygotowywałam plan, w którym uwzględniałam 

wycieczki, zwiedzanie muzeów i obiektów 

turystycznych naszego kraju i regionu, 

planowałam  i umawiałam spotkania z wysokimi 

urzędnikami oraz organizowałam środki 

transportu. Pełniłam jednocześnie  funkcję 

organizatora, opiekuna, przewodnika i tłumacza, 

dlatego ukończyłam kurs pilotów wycieczek 

zagranicznych, by  planowane wyjazdy  były 

tańsze i profesjonalnie przygotowane.    

           Dziękuję moim koleżankom i kolegom 

z pracy, którzy  mi pomagali, paniom: Grażynie 

Barwinek, Renacie Sowińskiej, Annie 

Sikorskiej, Barbarze Czupryńskiej, Jolancie 

Paź, panom Przemysławowi Gruszce 

i Krzysztofowi Taborskiemu. W szczególności 

chcę  podziękować Pani Dyrektor Ninie 

Budziosz za umożliwienie realizacji  projektu 

i wspieranie mnie przez 7 lat!    

          W czasie realizacji tego projektu aż 10 razy 

uczniowie naszego Gimnazjum wyjeżdżali do 

Rosji i 2 razy do stolicy Białorusi – Mińska.  

Z polskiej strony uczestniczyło w wymianie 

międzynarodowej  44 uczniów i 14 opiekunów.  

U siebie gościliśmy 31 uczniów z Gimnazjum 

1522 z Moskwy i 4 nauczycieli.  W czasie 

wymiany młodzieżowej  mieszkaliśmy  

w rodzinach, a w czasie dwukrotnego wyjazdu na 

Forum międzynarodowe w ośrodkach 

młodzieżowych. To umożliwiło bezpośrednie  

poznanie  życia codziennego i tradycji Rosjan  

i Polaków, pozwoliło posmakować potraw kuchni 

narodowych, ale najprzyjemniejszym było 

zwiedzanie obiektów kulturalnych i turystycznych 

zarówno w Polsce jak i w Rosji. 

Ciąg dalszy – str. 5       



Z ŻYCIA SZKOŁY 

Ciąg dalszy artykułu „Pora na podsumowanie…”         

     

        Naszym gościom z Rosji w czasie pobytu  

w Polsce najbardziej podobał się wyjazd do 

Krakowa i Zakopanego, rajd pieszy do jeziora 

Morskie Oko w Tatrach oraz zwiedzanie Muzeum 

Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Warszawę 

poznawali  przez ostatnie dwa dni pobytu  

w Polsce.  

               Dziękuję mojej koleżance ze 

stowarzyszenia „Rosyjski dom” w Warszawie - 

Ludmile Jabłońskiej, która nieodpłatnie 

wielokrotnie była przewodnikiem moskiewskich 

dzieci, zachwycając ich opowiadaniami na temat 

historii, architektury i kultury polskiej stolicy. 

            My, dorośli uczestnicy projektu 

(nauczyciele i opiekunowie) już od dawna 

zostaliśmy jedną wielką rodziną, kontaktujemy się 

ze sobą  poza projektem, cieszymy się z kolejnych 

spotkań. Ale największą radością jest, kiedy 

widzimy, jak przyjaźnią się nasi uczniowie, kiedy 

słyszymy, jak porozumiewają się, bez żadnych 

barier, różnymi językami, kiedy o rodzicach 

swoich przyjaciół mówią: „moi rodzice”, „moja 

mama”, „mój tata”, opowiadają z zachwytem 

o tym, jakie mieli zapewnione dodatkowe 

atrakcje, jakie otrzymali prezenty.    

          Jestem pewna, że uczestnicy naszego 

projektu nigdy nie powiedzą nic negatywnego 

o jakimkolwiek kraju i narodzie, a do wiadomości 

przekazywanych przez media będą odnosić się 

z dystansem, opierając się na własnych 

doświadczeniach.       

         Międzynarodowy projekt dla szkoły 

w Wolicy zbliża się ku końcowi. Szkoda… 

„Projekt kończy się. Niech żyją nowe projekty!”  
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        Kiedy pytają mnie, z jakiego przedsięwzięcia 

jestem najbardziej dumna, to zdecydowanie 

mówię, że ze zwycięstwa w II 

Międzynarodowym Puszkinowskim Konkursie 

dwóch naszych absolwentów, a obecnie 

uczniów II LO im. Jana Śniadeckiego w 

Kielcach Ewy i Wiktora Budziosz. Nagrodą dla 

zwycięzców był wyjazd do Moskwy na VI 

Międzynarodowe Forum Szkół Puszkinowskich 
pod opieką ich matki – pani Dyrektor naszego 

Gimnazjum Niny Budziosz. Ja nie znam drugiego 

takiego przypadku w Polsce, żeby prawie cała 

rodzina miała możliwość wyjazdu do Rosji dzięki, 

efektywnej nauce języka rosyjskiego. Stało się to 

możliwe tylko w Wolicy! 

Jevgenija Kulczycka, koordynator projektu, 

Członek Międzynarodowej Rady 

Metodycznej Języka Rosyjskiego 
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„Na Własne Konto” 

            W naszym gimnazjum realizowany jest 

program edukacji ekonomicznej „Na Własne 

Konto”, którego organizatorem jest Europejski 

Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, partnerami 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 

2000, NBP oraz Urząd Gminy i Miasta Chęciny. 

W projekcie biorą udział tylko uczniowie 

gimnazjów z terenów wiejskich w sumie 180 

szkół. W ramach projektu Na Własne Konto,  

w okresie ferii zimowych od  3 do 7  lutego 2014 

roku realizowane były zajęcia z edukacji 

ekonomicznej – I etap. Uczestniczyło w nich 22 

uczniów z klas I-III gimnazjum. Spotkania 

prowadziły: Grażyna Barwinek - nauczyciel 

geografii i Weronika Kumańska – studentka 

UJK w Kielcach, które wcześniej odbyły 

szkolenie w ramach projektu w Jachrance koło 

Warszawy. Koordynatorem projektu z ramienia 

Urzędu Gminy i Miasta Chęciny jest pani Anna 

Wrońska. 

             Zajęcia rozpoczęto i zakończono 

przygotowanym przez organizatora testem wiedzy 

ekonomicznej. Po upływie tygodnia nastąpił 

progres wiedzy ekonomicznej u uczestników. 

Zajęcia realizowano w ciągu sześciu godzin 

dydaktycznych. Podzielone były na bloki 

tematyczne: Postawa przedsiębiorcza, 

Aktywność gospodarcza, Pieniądze  

i bankowość, Oszczędzanie i inwestowanie, 

Biznesplan, media, marketing i reklama.  
W blokach realizowano zagadnienia dotyczące 

podstawowych pojęć ekonomicznych, zasad 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 

redagowania listu motywacyjnego, CV, 

biznesplanu, opracowania budżetu rodzinnego, 

pracy w banku, oszczędzania, inwestowania  

i zaciągania kredytów oraz redagowania gazety 

ekonomicznej. Uczniowie mieli okazję 

popracować na „Rynku jabłek” i w „Fabryce 

książek”. Zajęcia prowadzone były 

z wykorzystaniem najnowszych metod nauczania: 

gier dydaktycznych, zabaw dydaktycznych, metod 

aktywizujących oraz najnowszych technik 

multimedialnych. 

            Uczniowie uczestniczyli także w sesji 

terenowej. Odwiedzili siedzibę Banku Pekao SA 

w Kielcach, gdzie mieli okazję zobaczyć bank 

„od środka”, zapoznać się z zasadami pracy 

placówki, stanowiskami pracowników.  
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Poznali skarbnika banku i menager banku. Po 

siedzibie Pekao oprowadzała uczniów główny 

menager Pani Mariola Figiel. Dla uczniów 

zorganizowany był konkurs, który wygrali:  

K. Cieslikiewicz, M. Cielibała, Z. Kurdek. 
Uczestnicy mieli okazję poznać sposoby 

rozpoznawania polskich jak i obcych walut. 

Podobały się także techniki liczenia pieniędzy. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali prezenty 

ufundowane przez Pekao SA w Kielcach. 

           Uczniowie uczestniczący w projekcie mieli 

także okazję odwiedzić jedną z największych firm 

w naszym regionie PPUH TAWOL Sp. J. M. 

Bajek , C. Bajek, D. Piegza w Chęcinach 

ul Radkowska 37.  Pan Marceli Bajek opowiedział 

historię powstania firmy, przedstawił ofertę 

produkcyjną. Uczniowie zadawali pytania 

dotyczące prowadzonej działalności. Właściciel 

oprowadził uczestników po zakładzie. Mieli 

okazję zobaczyć stanowisko sprzedaży, 

księgowości, magazyny i halę produkcyjną. 

Wszyscy byli pod wrażeniem zakładu. Pan  

M. Bajek podkreślił rolę rodziny w budowaniu 

takiej dużej inwestycji. Zwrócił uwagę na 

podstawowe cechy dobrego przedsiębiorcy. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. 

          W ramach realizacji zadań projektu 

ekonomicznego uczniowie zbierali punkty 

w rywalizacji indywidualnej. Pierwsze miejsce 

zajął Radosław Zegadło. Uczniowie mają szansę 

zdobywać kolejne punkty rozwiązując od marca 

zadania na platformie e-learningowej. Główna 

nagroda to stypendium. Uczniowie prowadzili 

blog, w którym opisywali poszczególne zadania 

i dzielili się swoimi opiniami. Można się z nimi 

zapoznać  na stronie:  

http://www.nawlasnekonto.pl/blog/gimnazjum-nr-

2-w-wolicy.  

Projekt ma także swoje konto na Facebook-u. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali: Kalendarze 

ekonomiczne, Przewodniki po ekonomii i Planery 

ekonomiczne. 

Drugi etap projektu to przygotowanie gazety 

ekonomicznej poświęconej zagadnieniem 

własnego regionu. Jest to także forma konkursu  

i podlega głosowaniu internetowemu. 

Grażyna Barwinek 

http://www.nawlasnekonto.pl/blog/gimnazjum-nr-2-w-wolicy
http://www.nawlasnekonto.pl/blog/gimnazjum-nr-2-w-wolicy
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„Na Własne Konto” – fotorelacja 
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Źródło fot : 
http://www.nawlasnekonto.pl/blog/gimnazjum-nr-

2-wwolicy 

             

http://www.nawlasnekonto.pl/blog/gimnazjum-nr-2-wwolicy
http://www.nawlasnekonto.pl/blog/gimnazjum-nr-2-wwolicy
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 Ciekawe pytania – wywiad 

z Burmistrzem Gminy i Miasta Chęciny 

Robertem Jaworskim 

w ramach projektu "Na Własne Konto" 

              W dniu 20.02.2014 roku, uczniowie 

Gimnazjum nr 2 z Wolicy, biorący udział 

w projekcie Na Własne Konto, odwiedzili 

Burmistrza Roberta Jaworskiego. Celem 

spotkania było przeprowadzenie wywiadu  

z  włodarzem naszej gminy do mającej powstać 

niebawem młodzieżowej gazetki ekonomicznej. 

Burmistrz wprowadził gości w  zagadnienia 

związane z funkcjonowaniem naszej jednostki. 

Uczniowie pytali o realizowane na terenie gminy 

inwestycje oraz plany na przyszłość. Ciekawi byli 

także z jakich źródeł finansowych pozyskiwane są 

środki na wykonanie największych przedsięwzięć. 

               Podczas spotkania poruszono także 

kwestię bezrobocia w gminie. Burmistrz 

przedstawił młodzieży działania zastosowane 

w ostatnim czasie, mające na celu obniżenie stopy 

bezrobocia. Uczniowie aktywnie uczestniczyli 

w spotkaniu, wszyscy zadawali pytania dotyczące 

funkcjonowania jednostki samorządu terytorialne-

go oraz z wielkim zainteresowaniem słuchali 

wypowiedzi Burmistrza na temat naszej małej 

ojczyzny. Wizyta zakończyła się miłym akcentem 

w postaci wręczenia uczestnikom gadżetów 

promocyjnych. 

Grażyna Barwinek 

 

 

 

Źródło grafiki: 

http://www.nawlasnekonto.pl/o-projekcie/cele-projektu 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

Wyniki szkolnego etapu 

Ogólnopolskiego Turnieju 

 Wiedzy Pożarniczej 

w Szkole Podstawowej 

i w Gimnazjum 

        Dnia 03 marca 2014 roku odbył się 

pisemny test wiedzy pożarniczej.  Do konkursu 

zgłosiło się 28 uczniów naszego Gimnazjum i 12 

uczniów Szkoły Podstawowej.  Po trzech uczniów 

zakwalifikowało się dalej i będą reprezentować 

naszą szkołę  w gminnym etapie konkursu pod 

hasłem: „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który 

odbędzie się dnia 19 marca 2014r. w OSP  

w Wolicy. 

Wyniki konkursu Wiedzy Pożarniczej 

w Gimnazjum: 

1. Bartosz Jaszczykiewicz kl. Ib (18pkt./18 pkt.) 

2. Aleksandra Wargocka kl. IIa  (18pkt./18pkt.) 

3. Aleksandra Wierzbicka kl. Ia (18pkt./18pkt.) 

Wyniki konkursu Wiedzy Pożarniczej 

w Szkole Podstawowej: 

1. Magdalena Wargocka kl. VI (18pkt./ 18pkt.) 

2. Małgorzata Stępnik kl. V (17pkt./ 18pkt.) 

3.Wiktoria  Chabik kl. VI (12pkt./18pkt) 

Gratulacje! Powodzenia w kolejnych etapach 

konkursu. 

 

Pozostali uczniowie biorący udział w konkursie: 
Szkoła Podstawowa: 1. Magdalena Laskowska, 2. 

Karolina Myśliwiec, 3.Sara Pękalska, 4.Zuzanna 

Żurek, 5.Aleksandra Szymkiewicz, 6.Alicja Serafin, 

7.Angelika Chwastek, 8. Michał Paluch, 9.Anna 

Wojsa. 

Gimnazjum: 4.Aleksandra Żurek, 5.Wiktoria Jamróz, 

6.Jakub Kościołek, 7.Zuzana Kurdek, 8.Bartosz 

Szewczyk, 9.Jakub Czarnecki, 10.Natalia Misztal, 

11.Aneta Myślińska, 12.Dawid Nawrot, 13.Bartosz 

Podsiadło, 14.Agata Jaworska, 15.Kinga Wojtyś, 

16.Agnieszka Piwowar, 17.Karolina Woś, 18.Olga 

Korban, 19.Mikołaj Cielibała, 20.Magdalena Wojtyna, 

21.Weronika Skrzelowska, 22.Martyna Dziedzic, 

23.Gabriela Gibas, 24.Konrad Chruściel, 25.Bartek 

Zimoch, 26.Paulina Pękalska, 27.Klaudia Sychowska, 

28.Dawid Walaszczyk. 

Wszystkim  uczniom dziękuję za udział w konkursie.                                                    

Agnieszka Gajos 
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Apel upamiętniający 

 wybuch Powstania Styczniowego 

 
             Dnia 17 lutego 2014 roku  

w Gimnazjum przy ZSO w Wolicy odbył się apel 

upamiętniający wybuch Powstania Styczniowego. 

Uczennice  klasy IIIb: Weronika Kostecka  

i Patrycja Bierońska oraz uczeń klasy IIIa 

Radosław Zegadło, przygotowali i przedstawili 

prezentację multimedialną  związaną z wydarze-

niami z 1863 roku. Pani Lidia Pierzak 

nadmieniła, że 11. 01. 2014r. w Chęcinach 

odsłonięto pomnik upamiętniający poległych  

powstańców styczniowych i zachęciła do złożenia 

im hołdu poprzez zapalenie zniczy. Nauczyciele 

historii polecali  przeczytanie pamiętnika  

uczestnika powstania styczniowego, a jednoczeń-

nie mieszkańca  Chęcin  pana Ludwika 

Grzybowskiego. Książka nosi tytuł: 

"Opis powstania polskiego w 1863 - 1864  

w województwie krakowskim".  

Młodzież z zaciekawieniem i powagą obejrzała 

prezentację. 

Anna Wrzoskiewicz, Lidia Pierzak 

 

 



SPORT SZKOLNY 

II Miejsce Uczniów Gimnazjum Nr 2 w Wolicy 

w Turnieju Halowej Piłki Nożnej 

Młodzieży Szkolnej o Puchar Burmistrza  

Gminy i Miasta Chęciny. 

 

          Najlepszą drużyną w Turnieju Halowej 

Piłki Nożnej Młodzieży Szkolnej o  Puchar 

Burmistrza Gminy i  Miasta Chęciny 

,,Profilaktyka na sportowo” okazała się drużyna 

Swornica Czarnowąsy z Chęcin, a II miejsce, po 

bardzo zaciętym pojedynku, zajęła drużyna 

Gimnazjum Nr 2 w Wolicy. Zawody odbyły się 

w dniu 1 lutego b.r. w hali widowiskowo-

sportowej ,,Pod Basztami” w Chęcinach. Otwarcia 

turnieju dokonał Burmistrz Gminy i  Miasta 

Chęciny - Robert Jaworski. Witając  wszystkich 

uczestników zawodów życzył sportowych emocji 

oraz wielu bramek. Do rywalizacji w pojedynkach 

grupowych przystąpiło osiem zespołów 

podzielonych na dwie grupy. W pierwszej grupie 

zagrały zespoły: Daj Boże Talent, Siedlce, 

Gimnazjum Nr 2 Wolica oraz Gimbazjaliści. 

W drugiej: Piłkorze Chęciny, Swornica 

Czarnowąsy Chęciny, Golden Boys oraz 

Gimnazjum Nr 1 Chęciny. Drużyny w pojedyn-

kach grupowych rywalizowały w systemie ,,każdy 

z każdym”. Mecze grupowe dostarczyły wielu 

sportowych emocji i stały na wysokim sportowym 

poziomie. Drużyna  Gimnazjum Nr 2  

w Wolicy  w rozgrywkach grupowych zajęła 

drugie miejsce i grała z Piłkorzami Chęciny, 

którzy wygrali niespodziewanie swoją grupę. Nasi 

uczniowie pokonali Piłkorzy Chęciny  

i w pojedynku o pierwsze miejsce w Turnieju 

ulegli Swornicy Czarnowąsy. 

Wyniki pojedynków grupowych: 

 Grupa I 

Daj 

Boże 

Talent 

Siedlce 
Gimnazjum 

Wolica 

Gimnazja-

liści 

Punkty 

bramki 
Miejsce 

Daj Boże 

Talent 
x  0:0 0:2 0:0 

2 

0:2 
III 

Siedlce  0:0 x  2:0 2:0 
7 

4:0 
 I 

Gimnazjum 

Nr 2 Wolica 
 2:0  0:2 x  4:0 

6 

6:2 
II 

Gimbazjaliści  0:0 0:2 0:4  x 
1 

0:6 
IV 
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Grupa II 
Piłkorze 

Chęciny 

Swobnica 

Czarnowąsy 

Golden 

Boys 

Gimnazjum 

Chęciny 

Punkty 

bramki 
Miejsce 

Piłkorze 

Chęciny 
x 1:0 1:0 11:0 

9 

13:0 
 I 

Swobnica 

Czarnowąsy 
0:1 x  2:1 10:1 

6 

12:3 
 II 

Golden 

Boys 
 0:1  1:2  x 5:0 

3 

6:3 
 III 

Gimnazjum 

Chęciny 
0:11 1:10  0:5 x 

0 

1:26 
 IV 

Pojedynki półfinałowe:  
Gimnazjum Nr 2 Wolica – Piłkorze Chęciny 2:1 

Bramki: Kościołek Jakub, Galus Paweł (Wolica), 
Włosiński Grzegorz (Piłkorze Chęciny) 

Swornica Czarnowąsy Chęciny – Siedlce 1:1 karne 3:1 

Bramki: Jaworski Dawid (Swornica), Tekiel Jacek (Siedlce) 

Mecz o VII miejsce: Gimbazjaliści – Gimnazjum Nr 1 

Chęciny 5:1 

Mecz o V miejsce: Daj Boże Talent – Golden Boys 0:0 

karne 5:4 

Mecz o III miejsce: Piłkorze Chęciny – Siedlce 2:1 

Bramki: Puchała Sebastian – 2 ( Piłkorze Chęciny), Wojsa 

Norbert ( Siedlce) 

Mecz o I miejsce: Swornica Czarnowąsy Chęciny – 

Gimnazjum Nr 2 Wolica 1:0 

Bramka: Lis Marcin (Swornica Czarnowąsy Chęciny) 

 Kolejność zawodów: 

1. Swornica Czarnowąsy Chęciny 

2. Gimnazjum Nr 2 Wolica 

3. Piłkorze Chęciny 

4. Siedlce 

5. Daj Boże Talent 

6. Golden Boys 

7. Gimnazjaliści 

8. Gimnazjum Nr 1 Chęciny 

Wyróżnienia indywidualne: Najlepszy zawodnik: 

Kościołek Jakub (Gimnazjum Nr 2 w Wolicy) 

Najlepszy bramkarz: Ślusarczyk Dominik 

(Siedlce). Najlepszy strzelec: Lis Marcin – 6 

bramek (Swornica Czarnowąsy Chęciny 

Opiekunem drużyny Gimnazjum Nr 2 

w Wolicy jest Tomasz Dziurzyński. Uroczystego 

zakończenia zawodów dokonał Burmistrz Gminy 

Chęciny wręczając najlepszym drużynom 

i wyróżnionym zawodnikom okazałe puchary oraz 

nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy turnieju 

otrzymali pamiątkowe upominki. Na zakończenie 

Burmistrz podziękował wszystkim za udział 

w zawodach oraz zaprosił na kolejne turnieje 

sportowe. 

Tomasz Dziurzyński 

 



SPORT SZKOLNY 
 

Wygrana Wolicy 

 w II Walentykowym Turnieju 

 Piłki Ręcznej 

            Na hali sportowej Gimnazjum Nr 2  

w Wolicy, w dniu 26.02.2014 r. odbył się  

II Walentynkowy Turniej Piłki Ręcznej 

Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły. 

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonała pani 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Wolicy Nina Budziosz oraz organizator 

turnieju nauczyciel wychowania fizycznego pan 

Tomasz Dziurzyński. Pani Dyrektor otwierając 

Turniej życzyła uczestnikom dobrej zabawy oraz 

walki Fair play. 

          W Turnieju wzięło udział pięć drużyn: 

Gimnazjum Nr 1 z Jędrzejowa, Gimnazjum 

Ćmińsk, Gimnazjum Michałów, oraz dwie 

drużyny gospodarzy Gimnazjum Nr 2 w Wolicy. 

Spotkania Turnieju stały na wysokim poziomie 

sportowym, były bardzo zacięte i wyrównane, 

dostarczając dużo emocji licznie zgromadzonej 

publiczności.   

            Zwycięzcą  Turnieju okazała się 

drużyna Gimnazjum Wolicy I, która wygrała 

wszystkie swoje mecze.  

           Sędzią głównym Turnieju był pan Dariusz 

Gorzelak. 

 Wyniki spotkań: 

1. Gim. Wolica I – Gim. Jędrzejów – 12:0 

2. Gim. Wolica II – Gim. Michałów – 8:11 

3. Gim. Ćmińsk – Gim. Wolica I – 8:13 

4. Gim. Jędrzejów - Gim. Wolica II – 3:8 

5. Gim. Michałów - Gim. Ćmińsk – 16:11 

6. Gim. Wolica I - Gim. Wolica II – 10:3 

7. Gim. Jędrzejów - Gim. Ćmińsk – 8:9 

8. Gim. Michałów - Gim. Wolica I – 11:15 

9. Gim. Ćmińsk - Gim. Wolica II – 13:8 

10.Gim. Michałów - Gim. Jędrzejów – 13:5 
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Kolejność końcowa II Walentynkowego 

Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców: 

1. Gimnazjum Nr 2 w Wolicy I 

2. Gimnazjum Michałów 

3. Gimnazjum Mińsk 

4. Gimnazjum Nr 2 w Wolicy II 

5. Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie 

          Wręczono również nagrody indywidualne, 

którymi były torby sportowe ufundowane przez 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chęci- 

nach Pana Cezarego Mielczarza.  

 

            Najskuteczniejszym zawodnikiem został 

Dawid Walaszczyk z Wolicy, który rzucił 20 

bramek. Najlepszym zawodnikiem został 

wybrany Karol Sadza z Ćmińska, a najlepszym 

bramkarzem Jakub Gad z Wolicy. 

 

          Organizatorzy składają podziękowania 

panu Ryszardowi i Jackowi Ramiączek z firmy 

cukierniczej z Chęcin za ufundowanie słodkiego 

poczęstunku dla uczestników Turnieju. 

 Tomasz Dziurzyński 

 

 

 



 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

Edukacja dzieci 

 i młodzieży w ramach 

realizacji projektu  

„Szkoła promująca 

zalecenia  

Europejskiego kodeksu 

walki z rakiem” 

           

              W II semestrze roku szkolnego 

2013/2014 zarówno Szkoła Podstawowa jak  

i Gimnazjum w Wolicy rozpoczyna realizację 

projektu „Szkoła promująca zalecenia 

Europejskiego kodeksu walki z rakiem”. Projekt 

ten obejmuje edukację dzieci i młodzieży  

w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów 

poprzez promowanie zdrowego stylu życia  

i realizowany jest w ramach Narodowego 

programu zwalczania chorób nowotworowych, 

zadanie p.n. Prewencja pierwotna nowotworów. 

W Polsce każdego roku rejestrowanych jest ponad 

140 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory 

złośliwe. Każdego roku umiera z powodu 

nowotworów ponad 90 tysięcy Polek i Polaków. 

Choroby nowotworowe są jednym  

z najważniejszych wyzwań Państwa 

w zakresie zdrowia publicznego. Według 

najlepszej epidemiologicznej wiedzy jednej 

trzeciej nowotworów można zapobiec. 

 

„Znamię! Znam je?” 

           

           W związku z tym, że rok szkolny 

2013/2014 jest Rokiem  Szkoły w Ruchu partner 

projektu Akademia Czerniaka promuje aktywny 

 tryb życia, a w tym działania na rzecz 

bezpieczeństwa dzieci, kształtowania prawidło-

wych nawyków, nauki odpowiedzialności.  

          W obecnym roku szkolnym kontynuuje 

skierowaną do szkół ponadgimnazjalnych 

kampanię informacyjno-edukacyjną „Znamię! 

Znam je?”. Zachęcamy do obejrzenia filmu 

edukacyjnego. http://www.youtube.com/watch?v=H-

RQqWIOXcI 

Karolina Kędzior 
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Analfabetyzm Polaków w zakresie zdrowego stylu 

życia i jego wpływu na możliwości uchronienia 

się przed rakiem jest istotnym i szeroko 

rozpowszechnionym zjawiskiem w polskiej 

populacji. Polacy nadal powszechnie palą 

papierosy, kobiety w średnim wieku coraz więcej. 

Pierwszą przyczyną umieralności nowotworowej 

u mężczyzn, ale od kilku lat również u kobiet, jest 

rak płuca, choroba prawie wyłącznie związana 

z paleniem tytoniu (ponad 22 tysiące zgonów 

rocznie). Polacy piją alkohol w sposób 

ryzykowny, nie dbają o zbilansowane odżywianie, 

nie uprawiają aktywności fizycznej, przez co 

obserwujemy w populacji epidemię otyłości 

i różnych chorób metabolicznych, co również 

istotnie zwiększa ryzyko wielu chorób 

nowotworowych. Szkoła odgrywa niezwykle 

istotną rolę w kształceniu właściwych postaw 

wobec zdrowia i stylu życia, zatem prowadzenie 

systematycznej edukacji w zakresie zapobiegania 

zachorowaniom na nowotwory, ale również 

zachęcanie do różnego rodzaju aktywności w tym  

obszarze jest nie tylko zasadne, ale i niezbędne dla 

budowania zdrowej populacji.  

Karolina Kędzior - pedagog szkolny 

źródło: www.kodekswalkizrakiem.pl 

 

 

Bądź bezpieczny na drodze – prelekcja dla 

uczniów Gimnazjum 

           W dniu 22 stycznia 2014r. w Gimnazjum 

Publicznym nr 2 w Wolicy odbyło się spotkanie 

z sierż. sztab. Mariuszem Bednarskim 

z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Miejskiej Policji w Kielcach. Celem 

spotkania było zapoznanie uczniów z zasadami 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Karolina Kędzior 

    „Szkolne Echo”– gazetka szkolna 

Adres redakcji: Gimnazjum Nr 2 w Wolicy,  

 ul. Szkolna 35, 26-060 Chęciny 

e-mail: redakcjawolica@x.wp.pl 

Redaktor naczelny: mgr IzabelaWoś 
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