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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Świętokrzyski 

Turniej 

 Innowacji 

i Kreatywności 

dla gimnazjalistów 

             Dnia 11 marca 2014 roku w Gimnazjum 

Nr 1 w Chęcinach, odbyły się okręgowe 

eliminacje III edycji Świętokrzyskiego Turnieju 

Innowacji i Kreatywności dla gimnazjalistów. 

W konkursie uczestniczyli uczniowie z 11 

gimnazjów:  Daleszyce, Jędrzejów, Kajetanów, 

Kostomłoty, Małogoszcz, Morawica, Obice, 

Oblęgorek, Piekoszów, Chęciny i Wolica.            

Naszą szkołę reprezentowała drużyna  

w składzie: Inga Gawior, kl. IIb, Dawid 

Szymkiewicz, kl. IIIb oraz Radosław Zegadło, 

kl. IIIa.  

         Celem turnieju było rozwijanie umiejętności 

logicznego myślenia, postaw kreatywnych, 

umiejętności pracy w grupie oraz popularyzacja 

wiedzy na temat innowacyjności. W pierwszym 

etapie eliminacji uczestnicy mieli za zadanie 

ułożyć jak największą liczbę figur w grze 

logicznej Pentomino. W drugiej rundzie 

uczniowie rozwiązywali interdyscyplinarny quiz 

wiedzy z bardzo szerokiego zakresu zagadnień, 

m.in.: wiedza o regionie świętokrzyskim, historia 

wynalazków, zadania i zagadki matematyczne. 

Pytania wymagały nie tylko wiedzy, ale 

sprawdzały umiejętność logicznego myślenia. 

Nasza drużyna w quizie wiedzy zajęła III miejsce, 

ale słabszy wynik uzyskany za grę Pentomino, 

spowodował, że w ostatecznej klasyfikacji 

niestety znaleźliśmy się poza podium. Do finału 

zakwalifikowały się 3 szkoły:  

Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie - miejsce I 

Gimnazjum w Kajetanowie – miejsce II 

Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach – miejsce III. 

             Uczestnicy konkursu mieli również okazję 

uczestniczyć w pokazach doświadczeń fizycznych 

i chemicznych lub w pokazie robotów. Było to 

możliwe dzięki pracownikom INNOBUS-a.  
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           Organizatorem STIK jest Urząd 

Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – 

Biuro Innowacji we współpracy ze Święto-

krzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz 

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Turniej 

został objęty Patronatem Honorowym Wojewody 

Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Kuratora 

Oświaty. 

             Nasza drużyna za udział w turnieju 

otrzymała pamiątkowy dyplom oraz pendriv’y. 

Do konkursu uczniów przygotowywały:               

p. Grażyna Barwinek oraz p. Izabela Woś. 

             Dziękujemy uczniom za trud włożony 

w przygotowanie się do konkursu oraz godne 

reprezentowanie naszej szkoły.  

Grażyna Barwinek, Izabela Woś 

 

Źródło fot:www.spinno.pl 

 

Fot. Izabela Woś 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Sukcesy uczniów Gimnazjum w Wolicy 

w konkursach recytatorskich 

Tegoroczny, XXII Tydzień Kultury 

Języka Polskiego, obchodzony w całym kraju, 

ponownie spotkał się z dużym zainteresowaniem 

ze strony uczniów i nauczycieli naszej gminy. 

Uczniowie Gimnazjum w Wolicy z powodzeniem 

brali udział w organizowanych w jego ramach 

zmaganiach konkursowych. 

 12 marca w ZSP w Nowinach odbywał 

się konkurs recytatorski pod hasłem „Bliżej 

Żeromskiego”. Naszą szkołę reprezentowali: 

Weronika Baran, przygotowywana przez 

nauczyciela języka polskiego p.Renatę Sowińską 

oraz Karolina Woś, Julita Seweryn 

i Marcelina Wojda, przygotowywane przez 

polonistę p.Tomasza Żelichowskiego. Uczniowie 

recytowali fragmenty utworów Stefana 

Żeromskiego, którego 150. rocznicę urodzin 

obchodzimy w tym roku. Marcelina Wojda 

recytowała fragment utworu „Rozdziobią nas 

kruki, wrony...”  i zajęła II miejsce  

w konkursie. Z kolei 13 marca w ZSP nr 2  

w Chęcinach odbył się IV Powiatowy Konkurs 

Recytatorski "Ecce Homo". W konkursie tym 

ponownie wzięły udział uczennice gimnazjum  

w Wolicy: Karolina, Julita i Marcelina. Karolina 

Woś została wyróżniona przez jury za recytację 

fragmentów powieści „Wierna rzeka”. Także 

prezentacja  Marceliny Wojdy spotkała się  

z uznaniem komisji konkursowej i zaowocowała 

przyznaniem uczennicy III miejsca. Obie 

laureatki do konkursu przygotował Tomasz 

Żelichowski. Dodatkowo, w kategorii poezja 

śpiewana, szkołę reprezentował uczeń klasy IIB 

Dawid Nawrot, przygotowywany przez 

nauczyciela muzyki p. Przemysława Gruszkę. 

Jego brawurowe wykonanie piosenek z repertuaru 

Starego Dobrego Małżeństwa przyniosło mu 

I miejsce w konkursie. Laureatom gratulujemy. 

Tomasz Żelichowski 
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V Powiatowy Konkurs Recytatorski 

 „Bliżej Żeromskiego”- Nowiny 2014 

 

Marcelina Wojda, kl. IIc – miejsce II  w konkursie 

 

IV Powiatowy Konkurs Recytatorski 

 "Ecce Homo"  - Chęciny 2014 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Polsko-rosyjska  

wymiana młodzieży 2014 r. 

               ZSO w Wolicy złożył wniosek do 

Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozu-

mienia w Warszawie na konkurs  

o dofinansowanie przedsięwzięć podejmowa-

nych  na rzecz dialogu i porozumienia  

w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-

Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014”.  

        Centrum wspiera i finansuje projekty, 

których integralną częścią są elementy 

edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej 

Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii 

i kulturze obu narodów. Z siedmiu zaproponowa-

nych tematów do realizacji autorki wniosku 

wybrały „Przyroda Polski i Rosji oraz metody 

jej ochrony”. W projekcie uwzględniono walory 

środowiska gminy i miasta Chęciny. W czasie 

wizyt grupy młodzieży wspólnie realizują 

program przedsięwzięcia w każdym z krajów 

partnerskich, w którym przebywają. 

                                                                               

  Jevgenija Kulczycka, Grażyna Barwinek  
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wolicy 

i Gimnazjum Nr 2 w Wolicy, 

zwycięzcami gminnych eliminacji 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

            Dnia 19 marca 2014r. w OSP w Wolicy 

odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do tegorocznej 

edycji  pod  hasłem:  „Młodzież zapobiega 

pożarom” przystąpiły wszystkie szkoły z terenu 

gminy Chęciny.  

     Młodych adeptów pożarnictwa oraz ich 

opiekunów powitał Burmistrz Gminy i Miasta 

Chęciny – p. Robert Jaworski i  komendant 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Chęcinach 

- p. Jarosław Idziak. Eliminacje przeprowadzono 

w formie pisemnej. Organizatorzy podkreślali, iż 

uczestnicy wykazali się bardzo dużą znajomością  

zagadnień z zakresu pożarnictwa i ochrony 

przeciwpożarowej. 

W kategorii szkół podstawowych pierwsze trzy 

miejsca zdobyli: 

I miejsce – Magdalena Wargocka, kl. VI   ze 

Szkoły Podstawowej z Wolicy 

II miejsce - Małgorzata Stępnik, kl. V ze Szkoły 

Podstawowej  z Wolicy 

III miejsce - Wiktor Buła    Szkoła     Podstawowa 

w Siedlcach  

W kategorii uczniowie gimnazjum zwyciężyli: 

I miejsce – Aleksandra Wargocka, kl. IIa 

z Gimnazjum Nr 2 z Wolicy 

II miejsce – Bartosz Jaszczykiewicz, kl. Ib  

z Gimnazjum Nr 2 w Wolicy 

III miejsce- Aleksandra Wierzbicka kl. Ia  

z Gimnazjum Nr 2 z Wolicy 

      Osoby, które zajęły pierwsze miejsca 

w swoich kategoriach tj.  Aleksandra Wargocka 

i Magdalena Wargocka, będą reprezentować 

gminę Chęciny w eliminacjach powiatowych 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

już 11 kwietnia 2014r. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.         

Agnieszka Gajos 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

Eliminacje powiatowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej 

          Dnia 11 kwietnia 2014r. w piątek,  

w budynku  Miejskiej Komendy Państwowej 

Straży Pożarnej w Kielcach odbyły się powiatowe 

eliminacje do  Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej.  Tegoroczna edycja 

konkursu odbywa się pod nazwą „Młodzież 

zapobiega pożarom”.  Konkurs ma na celu 

popularyzowanie  przepisów i kształtowanie 

umiejętności w zakresie ochrony ludności, 

ekologii, ratownictwa i ochrony przeciw-

pożarowej. O godz. 11.00 na start stanęli najlepsi 

zawodnicy etapów gminnych w kategoriach- 

szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponad-

gimnazjalne ze wszystkich gmin powiatu 

kieleckiego oraz Kielc.  

         Gminę Chęciny reprezentowały 

uczennice: Magdalena Wargocka ze Szkoły 

Podstawowej w Wolicy i Aleksandra Wargocka 

uczennica Gimnazjum Publicznego Nr 2 

w Wolicy - zwyciężczynie etapu gminnego, 

który miał miejsce w OSP w Wolicy – 19 marca 

2014r.  Dziewczynki zostały przygotowane  do 

w/w turnieju przez p. Agnieszkę Gajos. Wszyscy 

zawodnicy  mieli do rozwiązania test, składający 

się z dwudziestu pytań  dotyczących zagadnień 

pożarniczych, a następnie grupa najlepszych 

uczniów przystąpiła do rywalizacji ustnej. Do 

etapu wojewódzkiego przeszli uczniowie 

z Pierzchnicy zarówno w kategorii szkół 

podstawowych jak i gimnazjów. Zmaganiom 

zawodników przyglądali się:  Michał Godowski- 

członek Zarządu Powiatu w Kielcach oraz 

Ireneusz Żak - radny powiatowy i szef 

powiatowego OSP. 

             Wszystkim uczestnikom gratulacje złożył 

Ireneusz Żak, który szczególne podziękowania 

skierował na ręce nauczycieli, rodziców, 

komendantów i prezesów OSP,  przygotowują-

cych młodzież do zawodów. Do życzeń dołączył 

się także Krzysztof Janicki - komendant miejski 

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. 

Agnieszka Gajos 
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LAUREACI  KONKURSÓW 
 

Wielki sukces uczniów 

 Gimnazjum Publicznego Nr 2 

w Wolicy! 

         Dawid Szymkiewicz i Radosław Zegadło, 

Laureatami konkursów przedmiotowych dla 

gimnazjalistów. 

      Konkursy organizowane przez Kuratorium 

Oświaty w Kielcach to jedne z najbardziej 

prestiżowych zmagań w jakich mogą uczestniczyć 

uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych.  

W środę, 09 kwietnia 2014r. podczas uroczystej 

gali  w Centrum Wystawienniczo Kongreso-

wym Targi Kielce,  odbyło się podsumowanie 

Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 

dla szkół gimnazjalnych.  260 laureatów 

konkursów z 11 przedmiotów odebrało  medale 

i zaświadczenia zwalniające ich z egzaminu 

gimnazjalnego. 

          Wśród najlepszych   byli   uczniowie 

Gimnazjum Nr 2 w Wolicy: 

Dawid Szymkiewicz i Radosław  Zegadło. 

Dawid Szymkiewicz uczeń klasy IIIb   został 

Laureatem XI  Konkursu Biologicznego.   

Radosław Zegadło uczeń klasy IIIa został 

Laureatem   Konkursu Informatycznego. 

            Chłopcom podczas wręczenia nagród 

towarzyszyli: pani wicedyrektor Mirosława  

Szymańska, p. Wiesława Szymkiewicz - mama 

Dawida,  p. Agnieszka Gajos- nauczyciel 

biologii, p. Marcin Górnicki - nauczyciel 

informatyki, p. Jevgienija Kulczycka- nauczyciel 

języka rosyjskiego. 

           Najlepszym uczniom w województwie, ich 

nauczycielom, a także dyrektorom szkół 

gratulowali między innymi: wicekurator oświaty- 

Grzegorz  Bień oraz Jacek Wołowiec- dyrektor 

Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia 

Zawodowego Nauczycieli.  
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           Podczas środowej uroczystości 

 przedstawiono także główne założenia, formę 

i termin realizacji projektu - "Fascynujący świat 

nauki" przeznaczonego dla finalistów i laureatów 

konkursów przedmiotowych. Jest on realizowany 

przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli we współpracy z Uniwersytetem Jana 

Kochanowskiego. 

         Gratulujemy serdecznie Dawidowi 

Szymkiewiczowi tytułu Laureata konkursu 

z Biologii, a Radosławowi  Zegadło tytułu 

Laureata z Informatyki!  

Życzymy dalszych sukcesów i nowych wielkich 

osiągnięć! 

Relacja: Agnieszka Gajos 

Foto:  Jevgenija Kulczycka 

 

 
 

 
 

 

 



LAUREACI  KONKURSÓW 
 

 

 
Radosław Zegadło –laureat 

Konkursu Przedmiotowego z Informatyki 

  i p. Marcin Górnicki. 
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Dawid Szymkiewicz – laureat 

Konkursu Przedmiotowego z Biologii  

i p. Agnieszka Gajos. 

 

 
Dawid Szymkiewicz jest także finalistą 

 Konkursu Przedmiotowego z Geografii – 

opiekun p. Grażyna Barwinek.(Redakcja) 

 

 

 
 

 

Fot. Jevgenija Kulczycka 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 
Stypendia ŚBRR dla uczniów Gimnazjum 

Publicznego Nr 2 

w Wolicy 

              Szósta edycja Regionalnego Programu 

Stypendialnego dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych województwa świętokrzyskiego 
skierowana była do uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych, którzy odnoszą sukcesy 

w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych 

i technicznych, a jednocześnie sytuacja materialna 

ich rodzin nie pozwala im w pełni rozwijać 

swoich zainteresowań.  

                 W tej edycji Dawid Szymkiewicz 

uczeń klasy IIIb i Inga Gawior uczennica klasy 

IIb zostali stypendystami programu. Opiekunem 

Dawida jest pani  Grażyna Barwinek, a Ingi 

Gawior pani Jolanta Paź. 

                 Uroczystość wręczenia stypendiów 

odbyła się 15 kwietnia 2014 r w WDK 

w Kielcach. Na galę zaproszono czterdziestu 

stypendystów wśród których był Dawid wraz 

z v-ce dyrektor szkoły p. Mirosławą Szymańską 

i p. Grażyną Barwinek. Dawid otrzymał zestaw 

upominków.  

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 

Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach:  

http://www.sejmik.kielce.pl/item/39682-zdolni-z-

kapitalnymi-stypendiami?start=10 

 Grażyna Barwinek 
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Źródło fot.: http://www.sejmik.kielce.pl/ 

http://www.sejmik.kielce.pl/item/39682-zdolni-z-kapitalnymi-stypendiami?start=10
http://www.sejmik.kielce.pl/item/39682-zdolni-z-kapitalnymi-stypendiami?start=10


Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Gimnazjalny turniej piłki nożnej 

dziewcząt 

            17 marca 2014r. w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach odbył się 

gimnazjalny turniej piłki nożnej dziewcząt.        

     Do zawodów zgłosiło się osiem szkół w tym 

nasze Gimnazjum Nr 2 w Wolicy.  

             Mecze rozgrywane były w dwóch grupach 

po cztery drużyny. Nasze gimnazjalistki  

pokonując drużynę z Gimnazjum nr 7 z Kielc 5:0 

oraz gimnazjum z Pierzchnicy 7:0 i ulegając 

drużynie z Daleszyc 1:3 wyszły z grupy z 2 

miejsca. Należy zaznaczyć,  iż dziewczyny 

z Daleszyc to brązowe medalistki finałów 

ogólnopolskich zeszłorocznego Coca Cola Cup. 

W meczu o trzecie miejsce nasze dziewczęta 

zdecydowanie pokonały  gimnazjalistki z kielec-

kiego  Gimnazjum nr 15  8:2.                                   

           Ten bardzo udany występ naszej żeńskiej 

drużyny przypieczętował przyznany przez 

organizatorów tytuł najlepszego strzelca 

turnieju dla naszej zawodniczki Wiktorii Lech.  

 

Nasze gimnazjum reprezentowały: Samanta 

Sosnowska, Wiktoria Sosnowska, Wiktoria 

Lech, Sara Stokowiec, Wiktoria Kamińska, 

Agata Foksa, Aleksandra Koźbiał, Patrycja 

Pękalska, Paulina Pękalska, Martyna 

Kościołek, Olga Domagała.         

          Gratulacje dla całej drużyny składa 

opiekun Rafał Gajos. 

 

Wiktoria Lech, kl. IIa – najlepszy strzelec turnieju 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Nasze dziewczęta najlepsze w pierwszej 

rundzie XVI edycji Coca Cola Cup! 

              01.04.2014 roku na stadionie „Wierna” 

w Małogoszczu odbyła się pierwsza runda XVI 

edycji Coca Cola Cup dziewcząt. Do rywalizacji 

przystąpiły reprezentantki czterech gimnazjów: 

Małogoszcza, Krasocina, Chęcin i Wolicy. Nasze 

gimnazjalistki wygrywając z drużynami  

z Małogoszcza- 5:1, remisując z Krasocinem- 2:2 

i pokonując Chęciny- 9:1 zwyciężyły zawody  

i awansowały do drugiej rundy turnieju.  

              Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Wolicy 

reprezentowały: Samanta Sosnowska, Wiktoria 

Lech, Wiktoria Sosnowska, Wiktoria Kamińska, 

Olga Domagała, Martyna Kościołek, Sara 

Stokowiec, Agata Foksa i Aleksandra Koźbiał. 

Gratulacje dla całej drużyny składa opiekun 

drużyny Rafał Gajos. 
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Kolejny sukces naszych dziewcząt 

w XVI edycji Coca Cola Cup! 

            16.04.2014 roku w Busku odbyła się 

druga runda XVI edycji Coca Cola Cup 

dziewcząt. Do rywalizacji przystąpiły 

reprezentantki czterech gimnazjów: Buska, 

Staszowa, Pińczowa i Wolicy. Rywalizacja 

toczyła się o pierwsze miejsce, które na tym etapie 

rozgrywek dawało zwycięzcom bezpośredni 

awans do finałów wojewódzkich.  

       Nasze gimnazjalistki wygrywając 

z drużynami z Pińczowa – 7:0, remisując ze 

Staszowem - 2:2 i pokonując Busko - 3:0, 

zwyciężyły zawody, czym zapewniły sobie 

miejsce wśród ośmiu najlepszych  żeńskich 

zespołów w województwie świętokrzyskim.  

W nagrodę  otrzymają od organizatorów  komplet 

strojów sportowych (getry, spodenki i koszulki 

piłkarskie). Należy nadmienić, iż awans do 

finałów nasze dziewczęta wywalczyły już drugi 
raz z rzędu – w zeszłorocznych finałach XV 

edycji Coca Cola Cup zajęły czwarte miejsce. 

        Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Wolicy 

reprezentowały: Samanta Sosnowska, Wiktoria 

Lech, Wiktoria Sosnowska, Wiktoria Kamińska, 

Olga Domagała, Martyna Kościołek, Sara 

Stokowiec, Agata Foksa i Aleksandra Koźbiał. 

Gratulacje dla całej drużyny składa opiekun - 

Rafał Gajos. 

  

 

Opracowanie: Rafał Gajos 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

Pomagamy budować studnie w Sudanie 

Woda to życie - makulatura na misje. 

         Zachęcamy uczniów do przyłączenia   się do 

akcji zbiórki makulatury na rzecz budowy studni 

w Sudanie Południowym. Wystarczy każdego 

dnia poświęcić 5 minut na segregację odpadów, 

by zmienić czyjeś życie na lepsze!  

Czy wiesz, że 1 kg makulatury to aż 75 litrów 

wody dla  Sudanu Południowego? Jak możesz 

pomóc? 

 

Źródło fot: http://studniadlasudanu.pl/studnia/ 

          Na terenie naszej szkoły można składać 

przyniesioną   makulaturę w miesiącu kwietniu, 

czerwcu i październiku 2014r. Mogą to być  stare 

zeszyty, kartonowe pudła, gazety, ulotki. 

Następnie zebrana makulatura zostanie 

przewieziona  do Chęcin, gdzie przy szkole będzie 

ustawiony kontener. 

         Każda szkoła, która weźmie udział 

w inicjatywie, otrzyma stosowny Certyfikat 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

         Pozyskane środki ze sprzedaży makulatury 

zostaną w całości przeznaczone na budowę studni. 

Koszt jednej to minimum 45 tys. złotych. Cena 

uzależniona jest od ilości odwiertów oraz od 

warunków geologicznych. Przedsięwzięcie jest 

czasochłonne, jednak  dzięki zbiórce makulatury 

we wszystkich szkołach  z terenu naszej gminy 

uda się pokryć część tych kosztów.                       

Zapraszamy wszystkich do włączenia się 

w pomoc.  

                      Mariola Kaczor 
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Z wizytą „Na górce” w Chęcinach 

             W piątek 21 marca 2014r. grupa uczniów 

z klas 3 naszego gimnazjum, w odpowiedzi na 

zaproszenie pani dyrektor Haliny Kołodziejczyk, 

wzięła udział w dniu otwartym w Zespole Szkół 

Nr 2 w Chęcinach. Okazją do odwiedzenia 

szkoły była seria zabaw językowych, rebusów 

matematycznych pod wspólnym tytułem 

„Łamigłówki mądrej główki”, a także udział 

w Językowej Wieży Babel oraz pokazach 

kulinarnych. Uczniowie mieli także okazję 

zapoznać się z nowymi kierunkami kształcenia, 

które będą obowiązywać od września, ponadto 

obejrzeli sale lekcyjne, pracownie i bibliotekę. 

Wszyscy byli zachwyceni miłym przyjęciem 

przez Grono Pedagogiczne oraz możliwością 

rozmowy ze starszymi kolegami. Młodzież, która 

wzięła udział w spotkaniu otrzymała słodkie 

upominki.                    

                                   Weronika Kostecka, kl. IIIb 
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