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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

 

Delegacja 

uczniów naszego  

Gimnazjum  

na Forum  

w Mińsku 

             

          6-osobowa grupa młodzieży z naszego 

Gimnazjum pod opieką pani dyrektor mgr Niny 

Budziosz i nauczycielki języka rosyjskiego  Pani 

mgr Jevgenii Kulczyckiej, wzięła udział  

w V Forum Młodzieżowym „Akademia Pokoju 

i Dyplomacji”, które odbyło się w stolicy 

Białorusi - Mińsku w dniach 24-28 marca. 

Zaproszenie na Forum otrzymaliśmy od 

Kierownika Administracji Rejonu Oktjabrskiego 

Mińska  Aleksandra Żukowskiego. Forum 

zorganizowano z okazji 75-lecia Rejonu. 

          W Forum uczestniczyła młodzież z 5 

krajów, naszych partnerów z projektu „Akademia 

Dziecięcej Dyplomacji w drodze do Kultury 

Pokoju”: z Łotwy (Ryga, Gimnazjum Zolitude),  

z Polski (Gimnazjum w Wolicy), z Rosji 

(Moskwa, Gimnazjum Nr 1522;  Sankt-

Petersburg, szkoła Nr 583; Smoleńsk, szkoła Nr 

27; Nielidowo, obszar Twerski, szkoła Nr 3),  

z Ukrainy (Kijów, Gimnazjum Nr 153);  

z Białorusi (Brześć, Dom Twórczości Dzieci  

i młodzieży; Mińsk, szkoła Nr 97).  W Forum 

uczestniczyło 60 przedstawicieli młodzieży. 

           Uroczyste otwarcie Forum odbyło się 25 

marca  w mińskiej szkole Nr 97. Delegacje 

przywiozły na Forum gazetki i plakaty 

„Wszystkie barwy Świata – dla ciebie!” Każda 

delegacja opowiadała o swojej miejscowości,  

o swojej szkole. Na prezentacjach byli obecni 

ważni goście z Rejonu. Program artystyczny 

został przygotowany przez uczniów  Kolegium 

Sztuk Pięknych Mińska i szkolne zespoły. 

Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy 

międzynarodowe, w których odbyły się treningi 

integracyjne, w wyniku czego powstały scenki  

o problemach nowoczesnej młodzieży. W tym 

czasie opiekunowie pracowali przy Okrągłym 

Stole w gabinecie metodycznym w szkole.  W tym  
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samym dniu była przeprowadzona gra terenowa 

„Strefa działalności – Rejon Oktjabrski” w celu 

zapoznania się z najważniejszymi obiektami 

rejonu.  

              26 marca odbyła się wycieczka do Izby 

Przedstawicieli Zebrania Narodowego Republiki 

Białoruś (Parlament), a także uczestnicy Forum 

zwiedzili Bibliotekę Narodową. W tym samym 

dniu odbyła się wycieczka autokarowa po stolicy 

z przejazdem na „Linię Stalina”.  Tego samego 

wieczoru młodzież bawiła się na dyskotece  

w Klubie młodzieżowym. 

            27 marca  cały Świat świętował Dzień 

Teatru. W programie naszego Forum także 

zaistniała wycieczka do Wielkiego Narodowego 

Teatru Opery i Baletu Białorusi. Z wielkim 

zainteresowaniem uczestnicy wysłuchali 

opowiadania przewodnika o historii teatru, 

zwiedzili  widownię, z balkonu obserwowali jak 

przebiegało przygotowanie  premiery baletu 

„Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego, 

obejrzeli cały unikatowy budynek, zachwycając 

się jego wielkością i pięknem. 

            W Administracji Rejonu Oktjabrskiego 

odbyło się spotkanie Kierownika Administracji 

Aleksandra Żukowskiego z opiekunami delegacji. 

Po spotkaniu w budynku szkoły opiekunowie 

znów spotkali się przy Okrągłym Stole w celu 

pracy nad Rezolucją Forum. 

           W czasie uroczystości zakończenia, 

młodzież przedstawiła na scenie opracowane  

w grupach scenki, w których próbowała pokazać 

swoje spojrzenie na rozwiązanie problemów 

młodzieżowych. 

           Międzynarodowe Forum „Akademia 

Pokoju i Dyplomacji” dało młodzieży z różnych 

krajów rzadką możliwość wypowiedzenia się na 

temat ich problemów, wysłuchania z szacunkiem 

zdania innych przedstawicieli,  powiedzenia na 

cały głos o swoich myślach, postawach, nastroju.               

Rozstanie z nowymi przyjaciółmi było smutne, ale 

optymistyczne. Nasi uczniowie udoskonalili swój 

rosyjski i obecnie korespondują z nowo 

poznanymi kolegami za pomocą Internetu.  

 

                                               Jevgenija Kulczycka  



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Wrażenia uczniów 

z wyjazdu na Białoruś 
 

  

Wiktor Klusek, kl. IIIa 

 

Wycieczka do Mińska była dla mnie 

wyjątkowym przeżyciem, które po latach będę 

dobrze wspominał. 

Białoruś była niesamowita pod wieloma 

względami, zaczynając od zabytków, a kończąc na 

potrawach. Kolejną i przyjemną niespodzianką 

byli tamtejsi ludzie, uprzejmi i życzliwi. Czułem 

się jak wśród własnej rodziny. 

 

 

Ola Tuz, kl. IIIa 

 

 Wycieczka do Mińsku była wspaniałą 

i niezapomnianą przygodą, podczas której bliżej  

zapoznaliśmy się z kulturą Białorusi oraz innych 

słowiańskich narodów. Jestem pod ogromnym 

wrażeniem tego miejsca oraz ludzi, których 

zdążyłam tam poznać. Mieliśmy okazję zwiedzić  

wiele interesujących miejsc. Między innymi 

Parlament Białoruski, Linię Stalina i Teatr Wielki, 

który zachwycił mnie najbardziej. 

 Poznaliśmy również wspaniałych 

rówieśników, z którymi dalej utrzymujemy kontakt. 

           W Mińsku z wielką radością spotkałam się 

z uczniem Gimnazjum Nr 1522 z Moskwy, którego 

2 lata temu gościła moja rodzina u siebie w domu 

w Polsce, w ramach wymiany międzynarodowej. 

 Jestem niezwykle zadowolona i pewna, że 

wyjazd do Mińska na zawsze pozostanie w mej 

pamięci (…) 

 

 

Sebastian Grajek, IIIa kl. 

 

 (…)Ostatniego dnia odwiedziliśmy 

delfinarium w Mińsku oraz jedno z lodowisk 

hokejowych. Mieliśmy sporo czasu aby zakupić 

pamiątki dla bliskich, zrobić ostatnie zakupy przed 

podróżą.  Po raz ostatni zobaczyliśmy się  

z naszymi zagranicznymi przyjaciółmi, 

pożegnaliśmy się, co było bardzo trudne, gdyż 

wszyscy stworzyli ogromną rodzinę (…). 
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Ewa Budziosz, kl. IIIa 

 

 W czasie wyjazdu do stolicy Białorusi 

ogromnym zaskoczeniem była dla mnie wspaniała 

atmosfera panująca na Forum.  Wszyscy ludzie, 

których spotkałam, odznaczali się życzliwością 

i pozytywnym nastawieniem. Każdy z nas został 

przyjęty w tamtejszej szkole bardzo ciepło. 

Największe wrażenie zrobiła na mnie praca 

w grupach. Podczas tych zajęć musieliśmy się 

wykazać kreatywnością i porozumieć się  

z rówieśnikami z innych krajów. Naszym zadaniem 

było przedstawienie międzynarodowych  

problemów młodzieży  i ich rozwiązań w postaci 

scenek teatralnych. Szybko okazało się, że pomimo 

różnic językowych każdy z nas ma takie same cele. 

W przeciągu dwóch dni staliśmy się najlepszymi 

przyjaciółmi, czuliśmy się jak jedna wielka 

rodzina. 

             Jestem dumna, że mogłam godnie 

reprezentować swoją szkołę i zapoznać się  

z kulturą innych krajów. 

 

 

 



FOTORELACJA - BIAŁORUŚ 
 

 

 

 
Prezentacja Gimnazjum Nr 2 w Wolicy 

 na scenie szkoły Nr 97 w Mińsku. 

 

 
Opiekunowie uczniów  

po pracy „Przy okrągłym stole”. 

 

 
Prawosławna cerkiew  

świętej Sofii Słuckiej w Mińsku 

(Sofia z Olelikowiczów Radziwiłłowa). 

 

 

4 

 

 

 
Podczas zwiedzania Parlamentu Białorusi. 

 

 
Na głównej trybunie Białorusi. 

 

 
Katolicki kościół świętych Simona i Aleny 

 w samym centrum Mińska. 

 

Fot. Jevgenija Kulczycka 

 

 



FOTORELACJA - BIAŁORUŚ 
 

 

 

 
Na wycieczce w Teatrze Opery i Baletu w Mińsku. 

 

 

 
Spotkanie opiekunów delegacji z kierownikiem 

Administracji Rejonu Oktjabrskiego Mińska. 

 

 

 
Nas witał białoruski zespół tańca. 

 

 

Fot. Jevgenija Kulczycka 
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Rosyjskie delegacje zostały przywitane 

zachwycającym tańcem ludowym. 

 

 
Scenka – wynik pracy w grupach integracyjnych 

(w centrum nasz uczeń - Krzysztof Mostowik). 

 

 

 
Pani dyrektor Nina Budziosz i Pani Jevgenija 

Kulczycka przekazują dyrektorowi szkoły Nr 97 

 z Mińska prezenty od gimnazjum z Wolicy 

 i materiały promocyjne 

 z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

W WDK w Kielcach  

wręczono tytuły laureata 
 

 19 kwietnia w Sali koncertowej WDK  

w Kielcach wręczono tytuły laureata tegorocznej 

edycji konkursów gimnazjalnych. 

 W tym roku w pierwszym etapie 

konkursów przedmiotowych startowało 15 000 

gimnazjalistów. Do finału doszło 3800 uczniów 

gimnazjum. Tytuły laureata otrzymało 252 

gimnazjalistów.  

 Wśród najlepszych znalazły się nasze 

uczennice z klasy IIIa:  Dominika Wojciechow-

ska i Aleksandra Tuz, które zostały laureatkami 

z języka rosyjskiego. Do konkursu uczennice 

przygotowała pani Jevgenija Kulczycka.  

Serdecznie gratulujemy takiego sukcesu! 

 Nagrodą dla laureatek jest zwolnienie  

z egzaminu gimnazjalnego z języka obcego,  

a także przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych 

poza kolejnością! 

 Organizatorami konkursów przedmioto-

wych było Kuratorium Oświaty w Kielcach 

 i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli. 

Jevgenija Kulczycka 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Kandydatka na „Belfra Roku” 

VII edycji plebiscytu Echa Dnia 

 

  
 

 
Pani Renata Sowińska – nauczycielka języka 

polskiego w Gimnazjum Publicznym nr 2  

w Wolicy. Koordynatorka szkolnych projektów 

edukacyjnych, opiekunka szkolnego koła 

teatralnego.  

Kandydatka ubiegająca się o zaszczytny tytuł 

„Belfra Roku” . 

 

Jak głosować? 

 

Wyślij SMS o treści: 

belfer.sw.renata sowińska 
 

pod numer 71466 
(całkowity koszt jednego SMS-a to 1,23zł) 

UWAGA! 

Głosowanie kończy się w niedzielę 26 maja 

2013 roku o godzinie 24.  
 

Bieżący ranking nauczycieli - kandydatów do 

tytułu „Belfra Roku” można śledzić na stronie 

internetowej Echa Dnia: www.echodnia.eu 

Trzymamy kciuki i życzymy sukcesu!!! 

 

                                               REDAKCJA 
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„Kreatywny uczeń XXI wieku” 

Debata edukacyjna  

  
             Dnia 23 marca 2013r. w Wólce 

Milanowskiej odbyła się debata edukacyjna 

modułu „Edukacji Obywatelskiej”. Gimnazjum  

nr 2 w Wolicy reprezentowały: Aleksandra 

Żurek, Weronika Kostecka, Karolina 

Kaczmarczyk, Paulina Sobczyk, Agata 

Jaworska, Olga Korban, Aleksandra 

Kulczycka  i Aleksandra Zapała. Nasze 

uczennice zaprezentowały stworzony pod 

czujnym okiem pani mgr Anny Wrzoskiewicz 

mini-projekt poświęcony walorom historyczno-

turystycznym naszej pięknej gminy Chęciny. 

Wzięły również udział w debacie edukacyjnej, 

która miała na celu rozwijanie umiejętności 

argumentowania swego stanowiska oraz szeroko 

pojętej kultury dyskutowania. Myślą przewodnią 

moderatora dyskusji było pytanie: „Czy warto 

być aktywnym obywatelem?”. 

         Zarówno prezentacja mini-projektu jak  

i debata naszych gimnazjalistek została bardzo 

wysoko oceniona przez prowadzącego spotkanie 

moderatora. Gratulujemy! 

Rafał Gajos - koordynator projektu 

 
 

 

http://www.echodnia.eu/


Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

73. rocznica Zbrodni Katyńskiej 

         16 kwietnia 2013 roku przebiegał w naszej 

szkole pod hasłem „Katyń”. Tego dnia o godzinie 

8.45 zebraliśmy się w hali sportowej by 

uczestniczyć w wykładzie pana Marka 

Jończyka, pracownika IPN-u, oraz zobaczyć 

wystawę związaną z tak mrocznymi 

wydarzeniami w historii naszego kraju. 

          O Katyniu chyba każdy z nas już słyszał. 

Wiedzieliśmy, że w roku 1940 zginęło tam ponad 

22 tysiące oficerów i elity intelektualnej naszego 

społeczeństwa. Prelegent przedstawił nam 

informacje, o których rzadko kto mógł usłyszeć. 

Nie każdy wie, że sowieci mordowali i więzili 

również rodziny tych, których wcześniej 

"uciszyli" strzałem w tył głowy. Odbywało się to 

według stałego scenariusza: w nocy pojawiali się 

żołnierze NKWD, informowali, że rodzina ma pół 

godziny na spakowanie się (nie można było wziąć 

rzeczy wartościowych), następnie ci ludzie  

w bydlęcych wagonach, byli wywożeni daleko na 

północ. 10% z nich nie mogło przeżyć w takich 

warunkach tejże drogi. 

          Inne ciekawe informacje dotyczyły ludzi  

z Kielecczyzny, którzy zginęli w Katyniu. Pan 

Jończyk przedstawił nam historie kilku rodzin, 

których członkowie mają swoje pamiątkowe 

tablice w lesie katyńskim. Powiedział również, że 

istnieje jeszcze jedna zbiorowa mogiła do dziś 

jeszcze niezbadana i nieodkryta. Wykład 

towarzyszył otwarciu wystawy pt. „Zbrodnia 

katyńska”, którą mieliśmy okazję obejrzeć. 

Uważamy, że podobne inicjatywy są potrzebne, 

zwłaszcza nam, młodym ludziom, dla których 

tamte czasy są tak odległe. 

          Serdecznie dziękujemy panu Markowi 

Jończykowi za przeprowadzenie prelekcji  

i odwiedzenie naszej szkoły.  

Uczniowie ZSO w Wolicy 

          Składamy serdeczne podziękowania  

dla pana Jacka Nawrota, właściciela firmy 

„Nawroplast” za bezpłatny przywóz i odwóz 

wystawy pt. "Zbrodnia Katyńska".  

 

                                                     Lidia Pierzak 
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                  Wystawa „Zbrodnia Katyńska”. 

  
  Prelegent pan Marek Jończyk - pracownik IPN. 

 

Fot. Magdalena Nowak 

Nauczyciele odpowiedzialni za zorganizowanie 

wystawy: p. Lidia Pierzak, p. Anna Wrzoskie-

wicz oraz p. Tomasz Żelichowski. 

Redakcja 

 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

    V Turniej z Klasą 

       W dniach 23 i 24 

marca 2013 roku 
uczniowie gimnazjum 

wraz z opiekunami 

Samorządu Uczniowskie-

go paniami: Magdaleną 

Nowak i Jolantą Paź 

uczestniczyli w V Turnieju 

z Klasą zorganizowanym przez Centrum Kultury  

i Sportu w Chęcinach oraz Gminny Ośrodek 

Kultury "Perła" w Nowinach. Pierwszego dnia 

rywalizacji uczniowie prezentowali pokaz mody 

wiosennej na wesoło, uczestniczyli w wyborze 

najpiękniejszej Marzanny, śpiewali w mini 

festiwalu Karaoke oraz odgrywali scenkę 

kabaretową. Drugiego dnia w trakcie zabaw na 

basenie "Perła" w Nowinach, podczas finału 

turnieju, uczestnicy podziwiali występ zespołu 

"Nutki" z Polichna, oraz oglądali występy 

taneczne zespołów z terenu gminy Chęciny.  

          Miło nam poinformować, że w wyniku 

rywalizacji nasi uczniowie zostali nagrodzeni 

Pucharem i dyplomem za zajęcie pierwszego 

miejsca.  

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych 

edycjach konkursu.  

                            Magdalena Nowak, Jolanta Paź 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Pojedynek na głosy 

           Dnia 9 kwietnia 2013 r. w Wojewódzkim 

Domu Kultury w Kielcach odbył się I konkurs 

„Pojedynek na głosy” współorganizowany przez 

VIII LO im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach. 

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: szkół 

ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów. Naszą 

szkołę reprezentował 3-głosowy zespół wokalny 

w składzie: 

I głos: Izabela Molenda, Agnieszka Woźnicka 

II głos: Dominika Wrońska, Patrycja Janas 

III głos: Aleksandra Zapała, Olga Domagała 

           Zmagania uczestników oceniało jury,  

w skład którego weszli m.in. uczestnicy programu 

telewizyjnego „Bitwa na głosy” z drużyny 

Andrzeja Piasecznego. Konkurencja była bardzo 

ostra, biorąc pod uwagę fakt, że w jednej ze szkół 

gimnazjalnych śpiewała uczestniczka z drużyny 

„Piaska”!!! 

           Nasze wokalistki zaprezentowały się na 

bardzo dobrym poziomie, co zauważyło jury, 

jednak do dalszego etapu konkursu nie udało się 

zakwalifikować. Najważniejszą ideą płynącą  

z każdego tego rodzaju konkursu jest możliwość 

zdobycia wzajemnych doświadczeń, uczenia się 

od innych, zwłaszcza od artystów, których można 

było zobaczyć i usłyszeć na żywo. 

Więcej pod tym linkiem: 

http://www.e-vive.pl/konkurs-muzyczny-dla-

mlodziezy-pojedynek-na-glosy-

galeria,pl,30414,true.html - p1 

Przemysław Gruszka 
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http://www.e-vive.pl/konkurs-muzyczny-dla-mlodziezy-pojedynek-na-glosy-galeria,pl,30414,true.html#p1
http://www.e-vive.pl/konkurs-muzyczny-dla-mlodziezy-pojedynek-na-glosy-galeria,pl,30414,true.html#p1
http://www.e-vive.pl/konkurs-muzyczny-dla-mlodziezy-pojedynek-na-glosy-galeria,pl,30414,true.html#p1


 
 

 

 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

II edycja konkursu  

„Świętokrzyski  

Turniej Innowacji i Kreatywności” 

                   11 kwietnia 2013 roku w Gimnazjum  

w Morawicy odbyły się eliminacje okręgowe do 

finału II edycji Świętokrzyskiego Turnieju 

Innowacji i Kreatywności dla gimnazjalistów. 

Uczestniczyło w nich 10 drużyn z powiatu 

kieleckiego oraz gimnazjaliści z Kielc.  

            Nasze gimnazjum reprezentowali ucznio-

wie z klasy IIIa: Ewa Budziosz, Sebastian 

Grajek i Piotr Żurek. Trzyosobowe drużyny 

walczyły w dwóch konkurencjach: gra logiczna 

„Radosne sześciany” oraz quiz wiedzy, m.in. 

z zakresu wynalazczości, innowacyjności i wiedzy 

o regionie. Celem Turnieju było rozwijanie wśród 

uczniów umiejętności logicznego myślenia, 

kreatywności i umiejętności pracy grupowej oraz 

popularyzacja wiedzy na temat innowacyjności. 

Uczniowie mieli także możliwość obserwowania 

interesujących eksperymentów z fizyki i chemii 

przygotowanych przez Biuro Innowacji, jak 

również uczestniczyć w pokazie naukowym 

z robotyki. Organizatorami turnieju byli: Biuro 

Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Muzeum 

Zabawek i Zabawy. 

         Nasza drużyna świetnie poradziła sobie z grą 

logiczną „Radosne sześciany”, uzyskując 

maksymalną ilość punktów. Niestety quiz wiedzy 

okazał się bardzo trudny i naszej drużynie 

zabrakło punktów, aby zakwalifikować się do 

finału. Należy jednak przypomnieć, że  

w ubiegłym roku szkolnym w I edycji tego 

turnieju Ewa i Piotr godnie reprezentowali szkołę 

w finale konkursu. 

Grażyna Barwinek i Izabela Woś 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Najlepsi z najlepszych 

       Dnia 13.04.2013r. w Kielcach odbył się finał 

Konkursu Biblijnego Diecezji Kieleckiej. Wśród 

najlepszych, były uczennice naszej szkoły, 

zajmując w kategorii szkół podstawowych:  

I  miejsce - Magdalena Wargocka kl. V 

III miejsce-  Magdalena Laskowska kl. IV 

 W kategorii szkół gimnazjalnych: 

Wyróżnienie otrzymała- Aleksandra Wargocka. 

Do konkursu uczniów przygotowała katechetka 

Mariola Kaczor. 

Gratulujemy uczennicom sukcesu! 

Mariola Kaczor – katechetka 
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Aleksandra Wargocka, kl. Ia 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Ogólnopolska kampania 

 informacyjno-edukacyjna  

„Na tropie elektrośmieci”  

w Wolicy 

             14 uczniów Gimnazjum Publicznego nr 2 

w Wolicy bierze udział w Ogólnopolskim 

Konkursie Wiedzy „Na tropie elektrośmieci” 
organizowanym przez Centrum UNEP/GRID – 

Warszawa. Uczniowie realizują zadania od  

1 lutego 2013 r. do 28 kwietnia 2013 r. 

             I etap związany był z przeprowadzeniem 

ankiet dotyczących elektrośmieci w szkole,  

w domu,  identyfikacja najbliższych punktów 

odbioru elektrośmieci i przeprowadzenie zajęć 

edukacyjnych w szkole, przesłanie raportu  

z wykonanych działań oraz rozwiązanie testu 

wiedzy on-line przez uczestników konkursu.  

Po wykonaniu zadań I etapu członkowie 

zespołu konkursowego znaleźli się w finale 

konkursu. 

            W II etapie uczniowie  przeprowadzili 

 kampanię  informacyjną dotyczącą elektrośmieci 

i opracowali  plakat reklamujący konkurs. 

Uczniowie dwukrotnie przygotowywali apele 

poświęcone tematyce elektrośmieci w dniach 

18.02.2013 r. i 15.04.2013 r. Opracowali ulotkę 

dotyczącą gospodarki elektrośmieciami  

i rozdawali ją mieszkańcom Wolicy i uczniom 

gimnazjum. 

           W ramach konkursu w dniach  od 

08.04.2013r. do 12.04.2013 r. w Gimnazjum 

Publicznym nr 2 w Wolicy była  prowadzona 

zbiórka elektrośmieci. Zespół konkursowy 

współpracuje w tym zakresie z uczniami 

Gimnazjum nr 1 w Chęcinach i koordynatorem  

p. Ewą Dąbrowską oraz Urzędem Gminy i Miasta 

w Chęcinach. 

Grażyna Barwinek, Izabela Woś 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Zajęcia terenowe  

dla uczniów klas I gimnazjum  

w Centrum Geoedukacji w Kielcach 

          55 uczniów klas I uczestniczyło w zajęciach 

terenowych w Centrum Geoedukacji w Kiel-

cach. Uczniowie zwiedzili wystawę geologiczną, 

odbyli podróż w Kapsule Czasu, uczestniczyli  

w warsztatach szlifowania kamieni oraz odbyli 

ćwiczenia na ścieżce dydaktycznej w rezerwacie 

Wietrznia. 

           Nauczyciel geografii dziękuje  

ks. Bartoszowi Wąsatowi i p. T. Dziurzyńskiemu 

za opiekę podczas zajęć. 

Nauczyciel geografii  

Grażyna Barwinek  

 

 

Kapsuła Czasu 

 w Centrum Geoedukacji w Kielcach. 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPORT  
 

 

 

 

MISTRZ SZKOŁY 

              

              Przez dwa miesiące luty i marzec na Hali 

Sportowej Gimnazjum Nr 2 w Wolicy odbywały 

się I Mistrzostwa Gimnazjum Chłopców  

w Halowej Piłce Nożnej w roku szkolnym 

20012/13.  

             Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje 

wszystkich klas uczęszczających do Gimnazjum. 

Rozegrano 20 meczy, w których strzelono 99 

bramek. Królem strzelców został zdobywca  

9 bramek - Jakub Kościołek z II A. Mecze były 

wyrównane i stały na wysokim poziomie,  

a o zwycięstwie musiały decydować rzuty karne. 

Pierwszym Mistrzem w Halowej Piłce Nożnej 

okazała się drużyna IIIC, która w meczu 

finałowym pokonała drużynę IIIB – 2:0. W meczu 

o trzecie miejsce klasa II A pokonała 3:1 klasę 

IIB. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem 

wśród uczniów i dlatego stanie się on imprezą 

cykliczną.  

Zwycięska drużyna grała w składzie: Paweł 

Dudek,  Sebastian Pierzak, Karol Pingot, 

Sylwester Polit, Wojciech, Pękalski, Adrian 

Fijałkowski, Mateusz Plewiński, Radosław 

Wieczorek. 

Tomasz Dziurzyński 
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SPORT  
 

I miejsce dla dziewcząt  

z Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Wolicy,  

które zwyciężyły "Pierwszą Rundę Eliminacji 

XV Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej 

Coca Cola Cup". 

 

 

            12 kwietnia 2013r. w Nowinach odbył  

się pierwszy etap turnieju Coca Cola Cup szkół 

gimnazjalnych. Dziewczęta z Wolicy zagrały 

w grupie z Nowinami, Pierzchnicą i Chmielni-

kiem. Po zaciętych meczach rozgrywanych 

systemem „każdy z każdym” zwyciężyły 

reprezentantki Gimnazjum Publicznego Nr 2 

w Wolicy. 

 Końcowa kolejność zawodów: 

 1. Gimnazjum   Wolica  

 2. Gimnazjum Pierzchnica 

 3. Gimnazjum Chmielnik 

 4. Gimnazjum Nowiny 

Zwycięska drużyna grała w składzie: Martyna 

Kościołek, Wiktoria Kamińska, Sara Stokowiec, 

Wiktoria Lech, Samanta Sosnowska, Olga 

Domagała, Klaudia Kowalczyk, Milena Korban, 

Izabela Wawrzykowska i Roksana Kowalczyk. 

Opiekunem drużyny jest p. Rafał Gajos. 

Rafał Gajos 

 

 

Dziewczęta z Gimnazjum Publicznego nr 2 

w Wolicy znowu najlepsze w Drugiej Rundzie 

Eliminacji XV Ogólnopolskiego Turnieju Piłki 

Nożnej Coca Cola Cup. 

          26 kwietnia 2013 roku w Piekoszowie 

odbył się drugi etap turnieju Coca Cola Cup szkół 

gimnazjalnych. Dziewczęta z  ZSO w Wolicy 

zagrały w grupie z gimnazjalistkami z Łopusz-

na, Piekoszowa i Promnika i znowu okazały się 

najlepsze, zdobywając I miejsce. 

Końcowa kolejność zawodów: 

1. Gimnazjum z Wolicy 
2.Gimnazjum z Łopuszna 

3.Ginazjum z Promnika 

4.Gimnazjum z Piekoszowa 
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   Drużyna dziewcząt z Gimnazjum w Wolicy. 

 

 

 

 

 

 

Zwycięska drużyna grała w składzie: Martyna 

Kościołek, Wiktoria Kamińska, Sara Stokowiec, 

Wiktoria Lech, Samanta Sosnowska, Olga 

Domagała, Klaudia Kowalczyk, Milena Korban, 

Izabela Wawrzykowska, Roksana Kowalczyk 

i Agnieszka Woźnicka. Opiekunem drużyny jest 

p. Rafał Gajos. 

Rafał Gajos 

    „Szkolne Echo”– gazetka szkolna 
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