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W numerze: 

 
 Festiwal Naukowy E(x)plory, czyli wielkie święto nauki w Podzamczu Chęcińskim - str. 2 

 Prelekcja dla gimnazjalistów na temat skutków spożywania alkoholu przez nieletnich – str. 3 

 Czym charakteryzuje się zawód policjanta? - str.3 

 „Walentynkowa rozśpiewana  przerwa” - str.3 

 I miejsce w ogólnopolskim  konkursie filmowym „Historia zaklęta w legendach”-  str. 4 

 Warsztaty w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach - str.5 

 Gimnazjaliści z Wolicy bezkonkurencyjni w gminnym etapie Turnieju Wiedzy Pożarniczej- str.6 

 Wyjazd do Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Niepełnosprawnych w Kielcach – str.7 

 II miejsce w eliminacjach okręgowych STIK dla gimnazjalistów - str.8-9 

 Koncert w Filharmonii- str. 9 

 Sukcesy w konkursach przedmiotowych – str. 10 

 Wyniki szkolnych eliminacji VIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla gimnazjalistów- str. 10 

 „Dzień Otwartej Szkoły” w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Wolicy – str. 11 

 Prelekcja dla uczniów na temat bezpieczeństwa w Internecie – str. 11 

 III miejsce dla Bartosza Jaszczykiewicza w powiatowym Finale 38. Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej Kielcach – str. 12 

 III Walentynkowy Turniej Piłki Ręcznej w Wolicy – str. 13 

 V miejsce Wolicy w Wiosennym Turnieju Piłki Ręcznej- str. 14 

 Awans drużyn dziewcząt i chłopców Wolicy w Turnieju Coca-Cola Cup 2015- str. 14 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Festiwal Naukowy E(x)plory,  

czyli wielkie święto nauki w Podzamczu … 

          W piątek 30 stycznia uczniowie gimnazjum 

zamiast lekcji w szkole, uczyli się w Centrum 

Nauki Leonarda w Podzamczu Chęcińskim.  

Czy naukowe pomysły młodzieży mogą zmienić 

świat? Przekonali się o tym  gimnazjaliści podczas 

Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory. 

W czasie Festiwalu młodzi naukowcy 

zaprezentowali swoje zaskakujące pomysły 

badawcze w bogatym programie bezpłatnych 

warsztatów, pokazów i wykładów naukowych. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy  

pt. „Niemagiczne sztuczki” oraz „Możliwe 

i niemożliwe”.  

           W festiwalu uczestniczyło ponad 120 

gimnazjalistów. 

Barbara Czupryńska 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Prelekcja  

w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Wolicy 

na temat konsekwencji spożywania alkoholu 

przez nieletnich. 

 

W dniu 10 lutego 2015r. odbyła się 

prelekcja podczas której uczniowie obejrzeli film 

edukacyjno – profilaktyczny na temat skutków 

spożywania alkoholu przez nieletnich. W trakcie 

spotkania policjanci uświadamiali młodzież jak 

poważne konsekwencje zarówno prawne jak  

i o charakterze społecznym mogą nastąpić  

w wyniku spożywania alkoholu przez 

gimnazjalistów. Na koniec zaproszeni goście 

przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa na 

drodze oraz o konieczności noszenia przez 

pieszych odblasków na terenie zabudowanym oraz 

niezabudowanym, po zmroku. Spotkanie 

prowadzili st. sierż. Robert Nyga z Wydziału 

Ruchu Drogowego oraz st. asp. Małgorzata Sałapa 

– Bazak z Wydziału Prewencji Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Kielcach.  

 

Pedagog szkolny - Karolina Kędzior 

 

 

Czym charakteryzuje się  

zawód policjanta? 

            W dniu 12 marca 2015r. uczniowie 

Gimnazjum Publicznego nr 2 w Wolicy mieli 

możliwość uczestniczenia w debacie  na temat 

zawodu policjanta prowadzonej przez panią 

Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy 

Miejskiej Policji w Kielcach podinsp.  Anetę 

Litwin oraz sierż. Katarzynę Szajowską – 

Sanecką. Podczas tego spotkania gimnazjaliści 

dowiedzieli się jak wyglądają egzaminy do szkoły 

policyjnej i do jakiej szkoły mogą się udać po 

skończeniu gimnazjum, aby wstępnie 

przygotować się do tych egzaminów. Uczniowie 

poznali plusy i minusy tego zawodu oraz zadania 

jakie w ramach swoich obowiązków wykonują 

policjanci. Pani naczelnik podkreśliła również to, 

że praca w Policji to przede wszystkim służba, 

która wiąże się z wieloma wyrzeczeniami, ale jest 

również powodem do dumy. 

Karolina Kędzior - Pedagog szkolny 
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"Walentynkowa - rozśpiewana przerwa" 

 

 
 

 
 

 

Nie wypalaj traw! 

            Wypalanie traw i zarośli jest prawnie 

zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych 

sposobów niszczenia środowiska. Wbrew 

pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, 

a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla 

przyrody, jak i samego człowieka. 

 
 

 

 

 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

I miejsce  

w Ogólnopolskim 

Konkursie Tematycznym  

,,Historia  

 zaklęta w legendach”. 
 

 

          Dnia 13.02.2015r. uczniowie klasy IIIb  

naszego gimnazjum w składzie:  Klaudia Curyl,  

Żaneta Woźniczko, Martyna Kościołek, 

Jakub Czarnecki,  Dawid Nawrot, Konrad 

Chruściel,  Wiktor Malarczyk  pod  kierunkiem  

p. Krzysztofa Taborskiego  zajęli I miejsce  

w Ogólnopolskim Konkursie Tematycznym  

pt. ,,Historia zaklęta w legendach” 
zorganizowanym przez  Instytut Historii 

Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego  

w Kielcach.   

         Celem konkursu było zainteresowanie  

uczniów historią regionu, popularyzowa-

nie wiedzy na temat historii małych i dużych 

Ojczyzn, rozwijanie umiejętności krytycznego 

podejścia do przekazu historycznego. 

        W ramach projektu powstał 8-minutowy film 

opisujący legendę o Białej Damie. 

     Nagrodą główną będą warsztaty filmowe   

w TVP  Kielce. Tym zwycięstwem uczniowie  

zapewnili sobie  wpis  punktów na świadectwo 

ukończenia  gimnazjum,  co ma znaczenie 

przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Krzysztof Taborski 

 
 

 

 
 

 

           

***************************************                                                
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

 

Uczniowie naszego gimnazjum  

na warsztatach z historii  

w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej 

w Kielcach. 

 

 

13 lutego 2015 roku uczniowie trzecich klas 

Gimnazjum Publicznego nr 2 w Wolicy wyjechali 

do Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej  

w Kielcach. Odbyła się tam specjalnie dla nich 

przygotowana przez pracowników ośrodka 

bezpłatna lekcja historii.  Zajęcia  połączone były 

z warsztatami oraz ze zwiedzaniem ośrodka  

i zgromadzonych tam eksponatów muzealnych. 

         Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej 

funkcjonuje w murach dawnego więzienia 

kieleckiego od czerwca 2012 roku. Jest miejscem 

pamięci i edukacji historycznej. Tematem 

przewodnim zajęć była: „Polska droga do 

niepodległości 1918 roku”. 

        Wyjazd ten był bardzo udaną próbą realizacji 

programu wychowawczego oraz nauczania 

historii poza ławką szkolną. Zarówno 

przekazywane treści jak i  szczególna atmosfera 

panująca w murach gmachu, w którym męczeńską 

śmiercią zginęło wielu polskich patriotów, zrobiły 

na uczniach ogromne wrażenie. Podniosła 

atmosfera zajęć  wywołała wśród młodzieży 

głęboką zadumę i refleksję nad przeszłością 

naszego bohaterskiego narodu. Dodatkowym 

atutem ekspozycji muzealnej  była możliwość 

dotykania eksponatów oraz indywidualny wybór 

korzystania z nowoczesnych pokazów 

multimedialnych. Można było np. usłyszeć 

pierwszy wywiad radiowy udzielony przez Józefa 

Piłsudskiego dla Polskiego Radia, czy obejrzeć 

unikatowy film produkcji estońskiej ukazujący 

wjazd I Kompanii Kadrowej do Chęcin. 

         Tą szczególną lekcje historii bardzo wysoko 

ocenili również organizatorzy wyjazdu:   

mgr Agnieszka Gajos, mgr Lidia Pierzak oraz  

mgr Rafał Gajos. 

 

Rafał Gajos 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Gimnazjaliści z Wolicy bezkonkurencyjni  

w gminnym etapie  

Turnieju Wiedzy Pożarniczej! 

 

              3 marca w Szkole Podstawowej 

w Łukowej odbyły się gminne eliminacje do 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

Tegoroczny turniej przebiegał pod hasłem 

„Młodzież zapobiega pożarom”. 

 Do rywalizacji na szczeblu gminnym stanęło 33 

uczniów z terenu Gminy Chęciny, wyłonionych 

uprzednio w ramach eliminacji szkolnych. 

Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy 

wiekowe - ze szkół podstawowych, gimnazjów 

oraz szkół ponadgimnazjalnych.  Konkurs miał 

charakter pisemnego testu, jednak w dogrywce 

finaliści ustnie odpowiadali na pytania z dziedziny 

pożarnictwa. 

           W pierwszej grupie wiekowej szkół 

podstawowych na podium stanęli: 

Kwiecień Katarzyna z SP Tokarnia – I miejsce, 

 Reglińska Aleksandra  z SP Tokarnia – II 

miejsce  

 Stępnik Małgorzata z SP Wolica – III miejsce. 

 Wśród gimnazjalistów: 

Jaszczykiewicz Bartosz z Gimnazjum nr 2 

w Wolicy – I miejsce      

Wargocka Aleksandra z Gimnazjum nr 2 

w Wolicy- II miejsce 

Wargocka Magdalena, również uczennica 

Gimnazjum nr 2 w Wolicy- III miejsce. 

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody ufundowane 

przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny oraz 

Komendanta Gminnego Zarządu OSP RP 

Jarosława Idziaka.  

            Bartosz Jaszczykiewicz uczeń klasy II b 

będzie reprezentował nasze gimnazjum i naszą 

gminę Chęciny  w  eliminacjach szczebla 

powiatowego, które odbędą się już 15 kwietnia 

br. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Kielcach. 

Gratulacje!  Życzymy dalszych sukcesów. 
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Opracowanie: Agnieszka Gajos 
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Wyjazd naszych gimnazjalistów  

do Ośrodka Wsparcia Dziennego  

dla Osób Niepełnosprawnych w Kielcach. 

 

 

W dniu 9 marca 2015 roku 14 uczniów 

gimnazjum z klas I – III pojechało z wizytą do 

Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych  

w Kielcach. Przed wyjazdem, w szkole 

zorganizowana została zbiórka artykułów 

plastycznych i papierniczych, w którą 

zaangażowała się bardzo duża liczba 

gimnazjalistów.  W sumie zebraliśmy ponad 30 

bloków rysunkowych i technicznych, dużą ilość 

papierów kolorowych, zeszytów, plasteliny, 

ołówków, długopisów, flamastrów, kredek, farb,  

a także pędzle, gumki, temperówki, kleje. Słowem 

wszystko to, co może przydać się na zajęciach 

artystycznych. Pojawiła się również gra i miś. 

Ofiarowywanie prezentów, jak się okazało, dało 

wiele radości zarówno dzieciom z Ośrodka jak  

i naszym uczniom. Podczas wizyty gimnazjaliści 

mieli możliwość poznać wychowanków tej 

placówki i dowiedzieć się na czym polega praca  

z dziećmi niepełnosprawnymi. Nasi uczniowie 

mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach 

terapeutycznych, co w znaczący sposób wpłynęło 

na relacje pomiędzy naszą młodzieżą,  

a odwiedzanymi dziećmi. Najważniejsze jednak 

było to, że nasi uczniowie dowiedzieli się, jak 

wspaniałe są  te dzieci i ile radości dać może 

przebywanie z nimi. Podczas powrotu do szkoły 

cała grupa z entuzjazmem oznajmiła, że chcieliby 

ponownie odwiedzić Ośrodek i przebywające tam 

dzieciaki. Liczymy na to, że będziemy jeszcze 

mieli taką możliwość. Być może dzięki takim 

wyjazdom niektórzy uczniowie  zechcą  

w przyszłości pracować z osobami 

niepełnosprawnymi.  

Serdecznie dziękuję wszystkim 

Rodzicom i Uczniom, którzy zaangażowali się  

w zbiórkę rzeczy zbieranych przez szkołę. 

 

Karolina Kędzior - pedagog szkolny 
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II miejsce 

w eliminacjach okręgowych IV edycji  „STIK” 

dla gimnazjalistów 

 

           Dnia 23 marca 2015 roku w Gimnazjum 

Publicznym w Krasocinie, odbyły się okręgowe 

eliminacje IV edycji Świętokrzyskiego Turnieju 

Innowacji i Kreatywności dla gimnazjalistów. 

W konkursie uczestniczyli uczniowie  

z 8 gimnazjów: Chęciny, Jędrzejów, Kostomłoty, 

Krasocin, Małogoszcz, Piekoszów, Radoszyce, 

Wolica. Naszą szkołę reprezentowała drużyna  

w składzie: Magdalena Wargocka, kl. Ib; 

Aleksandra Żurek, kl. IIIa oraz Inga Gawior, kl. 

IIIb.  

Celem turnieju było rozwijanie umiejętności 

logicznego myślenia, postaw kreatywnych, 

umiejętności pracy w grupie oraz popularyzacja 

wiedzy na temat wynalazczości i innowacyjności. 

Organizatorami STIK są: Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Muzeum 

Zabawek i Zabawy w Kielcach. 

Podczas turnieju, trzyosobowe drużyny 

gimnazjalistów, walczyły w dwóch 

konkurencjach: gra logiczna „Radosne 

sześciany” oraz quiz wiedzy, m.in. z zakresu 

wynalazczości, innowacyjności, wiedzy o regionie 

oraz zadania logiczne i matematyczne. Nasza 

drużyna świetnie poradziła sobie z grą logiczną 

„Radosne sześciany”, uzyskując maksymalną 

ilość punktów - należało ułożyć 18 sześcianów  

o zróżnicowanym stopniu trudności,  

w ograniczonym czasie.  Quiz wiedzy był bardzo 

trudny, ale nasze dziewczęta i z tym sobie 

doskonale poradziły. 

Do udziału w finale Świętokrzyskiego 

Turnieju Innowacji i Kreatywności zakwali-

fikowały się trzy drużyny: 

 

I miejsce:  Gimnazjum Publiczne nr 1  

                  w Chęcinach (119 pkt) 

II miejsce: Gimnazjum Publiczne nr 2  

                  w Wolicy (105 pkt) 

III miejsce: Gimnazjum z Jędrzejowa (99 pkt) 

 

W finale konkursu, który odbędzie się  8 

maja 2015 roku, spotka się 15 drużyn z 44, 

wyłonionych podczas eliminacji w pięciu 

okręgach województwa świętokrzyskiego.  
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Należy dodać, że nasze gimnazjum w I edycji 

STIK w 2012r. również zajęło II miejsce i brało 

udział w finale. 

Oczekując na wyniki turnieju, uczniowie 

mieli okazję obserwować interesujące 

eksperymenty fizyczno - chemiczne, jak również 

uczestniczyć w pokazie naukowym z robotyki. 

Udział w pokazach był możliwy dzięki temu, że 

do Krasocina zawitał INNOBUS.  

Więcej informacji o eliminacjach  

w Krasocinie znajduje się na stronie 

http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-

aktualnosci/1513-przedostatnie-eliminacje-stik-w-

krasocinie 

Zdjęcia pochodzą również z w/w strony. 

 

Przed naszą drużyną mnóstwo pracy. 

Gratulujemy i życzymy sukcesów w finale 

turnieju!!! 

 

Grażyna Barwinek i Izabela Woś 

 

 
 

 

 
 

Źródło fot. www.spinno.pl 

 

http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/1513-przedostatnie-eliminacje-stik-w-krasocinie
http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/1513-przedostatnie-eliminacje-stik-w-krasocinie
http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/1513-przedostatnie-eliminacje-stik-w-krasocinie
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STIK – ciąg dalszy ze  str.8 

 

 

 

 
Nasza drużyna: Inga Gawior, Magdalena Wargocka, 

Aleksandra Żurek 
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Koncert w Filharmonii 
 

26 marca 2015r. uczniowie Gimnazjum 

Publicznego nr 2 w Wolicy wzięli udział w 

koncercie:  MUZYKA FILMOWA ENNIO 

MORRICONE 
Wykonawcami byli: 

CHÓR IEM UNIWERSYTETU JANA 

KOCHANOWSKIEGO    

TERESA ROMAŃSKA przygotowanie chóru     

ORKIESTRA SYMFONICZNA FŚ  

JAN WALCZYŃSKI dyrygent   

W programie wykonano muzykę z filmów: 

Misja, Dawno temu w Ameryce, Pewnego razu na 

Dzikim Zachodzie, 

Dobry, zły i brzydki, Nietykalni, Tajemnice 

Sahary. 

Przemysław Gruszka 

 

 

 
 

 

 
 

 

http://filharmonia.kielce.com.pl/press/press_26.03.15.html#ch
http://filharmonia.kielce.com.pl/press/press_26.03.15.html#ch
http://filharmonia.kielce.com.pl/press/press_26.03.15.html#ro
http://filharmonia.kielce.com.pl/filharmonia.html#orkiestra
http://filharmonia.kielce.com.pl/press/press_26.03.15.html#wa


Sukcesy 

w konkursach przedmiotowych 
 

                   Uczniowie naszego gimnazjum odnoszą sukcesy w Wojewódzkich Konkursach 

Przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty  w Kielcach.   

W bieżącym roku szkolnym mamy 2 laureatki i 2 finalistki.  

 

Przedmiot Uczeń Nauczyciel 

j. rosyjski 
Zuzanna Kurdek, kl. IIIa - laureatka 

Agata Jaworska, kl. IIIa - laureatka 
mgr Antonina Gorzelak 

j. polski Marcelina Wojda, kl. IIIc - finalistka mgr Tomasz Żelichowski 

geografia Inga Gawior, kl. IIIb - finalistka dr Grażyna Barwinek 

 

Serdecznie gratulujemy sukcesów naszym Laureatkom i Finalistkom oraz Nauczycielom!  

Redakcja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gratulujemy sukcesów naszym Laureatkom i Finalistkom oraz 

Nauczycielom!!!  

Redakcja 
 

            

Wyniki szkolnych eliminacji  

VIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 

 dla gimnazjalistów 

 

           Dnia 01 kwietnia 2015r. w Gimnazjum nr 2 

w Wolicy 37 uczniów naszego gimnazjum 

przystąpiło do pisemnego testu wiedzy ekologicznej. 

Do etapu wojewódzkiego, który będzie miał miejsce 

na przełomie maja i czerwca  2015r. dostali się 

uczniowie, którzy zgodnie z regulaminem konkursu 

uzyskali wysoki wynik testu - 80 % i powyżej. 

Organizatorem Olimpiady Ekologicznej jest Zarząd 

Ligii Ochrony Przyrody w Kielcach. 

 

Dominika Kulczycka, kl. IIa - 100% 

Dawid Nawrot  kl. IIIb - 95% 

Weronika Sychowska, kl. – 84% 

Aleksandra Wargocka, kl. IIIa - 82% 

 

Gratulacje! 

Agnieszka Gajos 
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„Dzień Otwartej Szkoły”  

w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Wolicy 

 

Dnia 13 kwietnia 2015 r. odbył się Dzień 

Otwartej Szkoły w Gimnazjum nr 2 w Wolicy. Na 

spotkanie przybyli licznie szóstoklasiści 

z zaprzyjaźnionych szkół z Łukowej, Siedlec, 

Tokarni i Wolicy. Była to dla nich nie lada okazja 

do zapoznania się z budynkiem, salami 

lekcyjnymi i uczniami którzy już do tej szkoły 

uczęszczają. 

Dzień Otwartej Szkoły rozpoczęło powitanie 

zebranych przez panią dyrektor Ninę Budzisz 

i p. Wicedyrektor Mirosławę Szymańską. Po 

spotkaniu w głównej sali gimnastycznej wszyscy 

ochoczo ruszyli do zwiedzania szkoły. 

Szóstoklasiści wzięli udział w przygotowanych 

przez nauczycieli i uczniów gimnazjum lekcjach 

pokazowych. Zobaczyli jak w naszej szkole 

wyglądają zajęcia języka polskiego, geografii, 

chemii, fizyki i języków obcych. Goście wzięli 

udział w pokazach fizycznych i chemicznych. 

Następnie na hali sportowej szóstoklasiści 

zobaczyli pokaz ćwiczeń szkolnej drużyny piłki 

ręcznej oraz uczestniczyli w nauce tańca 

belgijskiego.  

Dzień Otwartej Szkoły zakończył się 

wspólnym śpiewaniem, a każdy z  uczestników 

otrzymał drobny upominek. 

Tomasz Żelichowski 

 

Filmowa prezentacja 

Gimnazjum Publicznego nr 2 w Wolicy 

 

Zapraszam do obejrzenia filmu  

prezentującego naszą szkołę - Gimnazjum 

Publiczne nr 2 w Wolicy. 

Autor filmu: Krzysztof Taborski 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dYeLYvyrZHo 
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Prelekcja dla uczniów 

 na temat bezpieczeństwa w Internecie  

 

W dniu 16 kwietnia 2015r. gimnazjaliści 

oraz uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej 

wzięli udział w prelekcji poświęconej 

bezpieczeństwu w sieci. Policjanci zapoznali 

słuchaczy z zasadami bezpiecznego korzystania  

z Internetu zwracając szczególną uwagę na ryzyko 

wynikające z zamieszczania na portalach 

społecznościowych zdjęć lub filmików  

z wizerunkiem własnym lub innych 

osób, upublicznianiem danych wrażliwych, 

otwieraniem linków od nieznanych osób, czy też 

wysyłania tzw. łańcuszków internetowych. 

Uczniowie dowiedzieli się, że wszystko to, 

co zamieszczają w sieci zostaje w niej na zawsze  

i usunięcie tekstów lub zdjęć z profilu w żaden 

sposób nie gwarantuje, że dane te nie zostaną  

w przyszłości wykorzystane przeciwko tej osobie. 

Pamiętać należy także o tym, że wszelkie groźby, 

wulgaryzmy, oszczerstwa, obraźliwe komentarzy, 

czy też nękanie przy użyciu Internetu lub telefonu 

jest karalne i ofiara tego typu nadużyć ma prawo 

zgłosić to do najbliższego komisariatu policji. 

Spotkanie poprowadził specjalista  

z wydziału do walki z cyberprzestępczością, 

a także st. sierż. Robert Nyga z Wydziału Ruchu 

Drogowego oraz st. asp. Małgorzata Sałapa – 

Bazak z Wydziału Prewencji Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Kielcach. 

 

  

Pedagog szkolny 

Karolina Kędzior 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

III miejsce dla Bartosza Jaszczykiewicza 

w powiatowym finale  

38. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej  

w Kielcach: 

Kategoria: Gimnazja 

1. Krzysztof Tobera Gimnazjum w Mniowie 

2. Patryk Dulęba Gimnazjum w Bodzentynie 

3. Bartosz Jaszczykiewicz Gimnazjum nr 2 w 

Wolicy  

 „Jak co roku, od 38 lat Komenda Miejska 

Państwowej Straży Pożarnej wraz z Zarządem 

Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 

organizują finał powiatowy Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież 

zapobiega pożarom". Do finału przechodzą ci, 

których wyłoniły eliminacje gminne. W tym roku 

turniej odbył się we wszystkich gminach powiatu 

kieleckiego i w Kielcach. Najlepsi z najlepszych 

zmierzyli się w środę w siedzibie kieleckiej straży 

pożarnej. 

 

- W tym roku w finale wzięło udział 42 

uczestników, poziom był niezwykle wysoki, o 

czym świadczy fakt, że w grupie szkół 

podstawowych i gimnazjów potrzebna była 

dogrywka by wyłonić zwycięzcę - mówił Robert 

Sabat, zastępca komendanta miejskiego kieleckiej 

straży pożarnej. 
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W grupie szkół podstawowych najlepszy okazał 

się być Filip Ślusarczyk z SP w Pierzchnicy, jego 

starszy brat Patryk Ślusarczyk z VI LO w 

Kielcach triumfował w grupie uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. Najlepszym wśród 

gimnazjalistów okazał się Krzysztof Tobera z 

Gimnazjum w Mniowie. 

Zdobywcy pierwszych miejsc w swych 

kategoriach wiekowych otrzymali rowery, zaś 

drugie i trzecie miejsca nagrodzono aparatami 

fotograficznymi i tabletami. Laureaci będą teraz 

reprezentować powiat kielecki w zmaganiach 

konkursu na szczeblu wojewódzkim.” 

Źródło: www.echodnia.eu  

 Gratulacje! p. A Gajos 

 

 

 

 
Źródło grafiki: http://kolorowankidodruku.pl 

 

 

 

 

 

 

 



SPORT SZKOLNY 
 

 

 

III Walentynkowy Turniej Piłki Ręcznej 

 w Wolicy 

 

           Już po raz trzeci, dnia 06.03.2015 r.  

w Gimnazjum nr 2,  odbył się Walentykowy 

Turniej Piłki Ręcznej Chłopców o Puchar 

Dyrektora ZSO w Wolicy. Turniej rozpoczął się 

od wystąpienia  pani Dyrektor Niny Budziosz, 

która powitała wszystkie drużyny i życzyła miłej 

zabawy oraz gry „fair play”. Następnie głos zabrał 

organizator tego turnieju, nauczyciel wychowania 

fizycznego Tomasz Dziurzyński, przedstawiając 

drużyny oraz sędziów zawodów w osobach: 

Dariusza Gorzelaka i Rafała Gajosa. 

        W turnieju uczestniczyły drużyny 

Gimnazjum nr 1 w Piekoszowie, Gimnazjum nr 1 

w Jędrzejowie (drużyna I, II ) i Gimnazjum nr 2  

w Wolicy ( drużyna I, II ). 

Mecze rozgrywane były systemem „każdy  

z każdym”. Poziom gry poszczególnych drużyn 

był wysoki, a walka między nimi emocjonująca  

i odbywająca się w duchu „fair play”. 

 

Wyniki spotkań: 

1. Gim nr 2 w Wolicy I - Gim nr 2 w Wolicy II – 

10:13 

2. Gim nr 1 w Jędrzejowie I - Gim nr 1 w 

Jędrzejowie II – 15:3 

3. Gim nr 1 w Piekoszowie - Gim nr 2 w Wolicy I 

– 11:11 

4. Gim nr 2 w Wolicy II - Gim nr 1 w Jędrzejowie 

I – 13:10 

5. Gim nr 1 w Jędrzejowie II - Gim nr 1 w 

Piekoszowie – 1:15 

6. Gim nr 2 w Wolicy I - Gim nr 1 w Jędrzejowie 

I – 6:11 

7. Gim nr 1 w Jędrzejowie II - Gim nr 2 w Wolicy 

II – 4:20 

8. Gim nr 1 w Piekoszowie - Gim nr 1 w 

Jędrzejowie I – 11:9 

9. Gim nr 2 w Wolicy I - Gim nr 1 w Jędrzejowie 

II – 10:3 

10. Gim nr 1 w Piekoszowie - Gim nr 2 w Wolicy 

II – 13:15 

            III Walentynkowy Turniej Piłki Ręcznej  

o Puchar Dyrektor ZSO w Wolicy zakończył się 

zwycięstwem drużyny Gimazjum nr 2 w Wolicy 

II. 
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Klasyfikacja końcowa turnieju: 

 1. Gim nr 2 w WolicyII 

2. Gim nr 1 w Piekoszowie 

3. Gim nr 1 w Jędrzejowie I 

4. Gim nr 2 w Wolicy I 

5. Gim nr 1 w Jędrzejowie II 

 

          Najlepszym zawodnikiem Turnieju został 

wybrany Kamil Stępnik z Wolicy, a najlepszym 

bramkarzem Adam Oleś z Piekoszowa. 

          Organizator zawodów składa serdeczne 

podziękowania panu Ryszardowi Ramiączek   

i Jackowi Ramiączek - właścicielom Cukierni  

w Chęcinach za słodki poczęstunek oraz panu 

Cezaremu Mielczarzowi W-ce Dyrektorowi 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach za 

ufundowanie nagród rzeczowych dla wszystkich 

uczestników Turnieju. 

Tomasz Dziurzyński 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



SPORT SZKOLNY 
 

V miejsce Wolicy  

w Wiosennym Turnieju Piłki Ręcznej 
 

Już po raz VIII 27.03.2015 r.  odbył się 

Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej o Puchar 

Dyrektora ZSP Nr 1 w Kielcach oraz Prezesa 

Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej.  

W turnieju tym  uczestniczyła drużyna 

Gimnazjum Nr 2 w Wolicy. W wyniku losowania 

młodzi szczypiorniści z Wolicy trafili do grupy  

z Gimnazjum Nr7 Kielce oraz Gimnazjum Nr 9 

Kielce. 

Wyniki meczów: 

Gimnazjum Nr 2 Wolica - Gimnazjum Nr 7 

Kielce – 12:12 

Gimnazjum Nr 2 Wolica - Gimnazjum Nr 9 

Kielce – 13:16 

Mecze były bardzo zacięte i stały na 

wysokim sportowym poziomie. Drużyna z Wolicy 

zajęła trzecią lokatę w swojej  grupie i walczyła  

o piąte miejsce z Zespołem Szkół Katolickich 

pokonując je 36: 23. 

Drużyna występowała w składzie: Kamil 

Stępnik, Dawid Miechurski, Dawid Gabryś, 

Bartłomiej Podsiadło, Dominik Korban, Ernest 

Kaczmarzyk, Radosław Gabryś, Piotr Wroński, 

Bartłomiej Pasiek, Kamil Sołtys, Damian Sipa, 

Jakub Gad. 

Tomasz Dziurzyński 

 

 

 

Awans drużyn  

dziewcząt i chłopców 

z Wolicy  

w Turnieju Coca - Cola Cup 2015 
 

 

 

W dnia 30 i 31.03.2015 r.  w Jędrzejowie 

odbyły się  Lokalne Turnieje Coca - Cola Cup  

w których wystąpiły drużyny Gimnazjum Nr 2  

w Wolicy.   

Zarówno drużyna dziewcząt jak i chłopców 

wywalczyły awans do dalszych rozgrywek. 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

Tomasz Dziurzyński 
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