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Niech te święta Bożego Narodzenia przyniosą 

Wam wiele radości – wspólnie spędzonego 

czasu, rodzinnej atmosfery, dużo radości i tyle 

optymizmu, by nie skończył się przez cały 

zbliżający się rok. Życzymy Wam, abyście to 

Boże Narodzenie spędzili w atmosferze miłości  

i wzajemnego zrozumienia.  

Wesołych Świąt  

i szczęśliwego Nowego Roku 2017  

życzy 

 

Samorząd Uczniowski i Redakcja 
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Spotkanie gimnazjalistów 

z wolontariuszem z Regionalnego 

Centrum Wolontariatu w Kielcach 

 

W dniu 27 października uczniowie 

gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu z panem 

Michałem Braunem z Regionalnego Centrum 

Wolontariatu w Kielcach. Celem spotkania było 

zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz 

przedstawienie możliwości jakie niesie ze sobą 

bycie wolontariuszem w środowisku szkolnym  

i lokalnym. 

Spotkanie to odbyło się w ramach realizacji 

programu szkolnego koła wolontariatu, które 

powołane zostało w dniu 3 listopada. 

Pedagog szkolny- Karolina Kędzior 

 

 

 

 

 

Źródło:http://centrumwolontariatu.eu/ 
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Szkolne Koło Wolontariatu 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, 

nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się 

z innymi”. Te słowa Jana Pawła II towarzyszyły 

uczniom i  nauczycielom, którzy 3 listopada 2016 

roku w naszym gimnazjum zainicjowali 

działalność Szkolnego Koło Wolontariatu.  

Uczniowie, którzy chcą pomagać innym spotkali 

się z opiekunami SzKW: p. Karoliną Kędzior,  

p. Agnieszką Gajos, p. Magdaleną Nowak oraz 

p. Tomaszem Żelichowskim. Wspólnie zostały 

ustalone cele      i  zadania oraz obszary działalno-

ści.  

Najważniejsze zadania jakie przed 

wolontariuszami zostały postawione to: 

przybliżenie idei wolontariatu, zorganizowanie 

grupy koleżeńskiej, udział w akcjach 

charytatywnych, wyjazdy do ośrodków pomocy 

społecznej i osób potrzebujących, pomoc dzikim  

i poszkodowanym zwierzętom. Na końcu każdy 

wolontariusz zgłosił chęć pracy w jednej  

z powstałych sekcji.     

Opracowała Sekcja Artystyczna  

wraz z opiekunem p. T. Żelichowski 
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Szkolne Koło Wolontariatu – ciąg dalszy ze str. 2 
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„Transplantacja -  jestem na tak”. 
 

Dnia 08 grudnia 2016 roku w naszym 

gimnazjum odbyła się szkolna konferencja  

pt. „Transplantacja -  jestem na tak”. 

Uczestniczyli w niej uczniowie kas trzecich naszej 

szkoły. 

Konferencję rozpoczęła emisja bardzo 

wzruszającego dokumentalnego filmu „Operacja 

Życie”. Mimo ogromnego postępu w medycynie 

przeszczepianie narządów to bardzo często jedyna 

nadzieja na uratowanie życia wielu pacjentów. To 

drugi człowiek może być jedyną nadzieją  

w najtrudniejszych przypadkach ratujących życie.  

O idei przeszczepiania narządów, jej społecznych 

i prawnych aspektach, diagnostyce śmierci mózgu 

oraz stanowisku Kościoła opowiadali uczniowie 

prowadzący konferencję, a byli nimi: Wiktor 

Kostecki, Małgorzata Stępnik, Zuzanna Żurek, 

Justyna Kubicka, Kacper Gawior, Sebastian 

Sito. Pieczę nad  projektem miała moderatorka 

projektu pani mgr Agnieszka Gajos-nauczyciel 

biologii i chemii. 

W konferencji wzięły udział pani 

Wicedyrektor Barbara Czupryńska  

i przewodnicząca Rady Rodziców naszego 

gimnazjum pani Marta Knap.    

  

Małgorzata Stępnik, kl. IIa  

Zuzanna Żurek, kl. IIIb 
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Prelekcja Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

 w Kielcach. 

W ostatnim czasie Szkolne Koło 

Wolontariatu zaprosiło do poprowadzenia 

prelekcji pracowników Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. 

Głównym celem zajęć było propagowanie 

idei honorowego krwiodawstwa oraz 

wzmocnienie świadomości społecznej młodego 

pokolenia odnośnie znaczenia krwi dla ratowania 

zdrowia i życia drugiego człowieka. 

Spotkanie skierowane było do uczniów 

gimnazjum, dla których ukończenie w przyszłości 

osiemnastego roku życia otworzy perspektywę 

przyłączenia się do grona honorowych dawców 

krwi. Chcemy, by takie wartości jak chęć 

niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu 

człowiekowi, czy otwartość na potrzeby innych, 

były bliskie młodemu pokoleniu.  Młodzież 

została zapoznana z procedurą oddawania krwi, 

poczynając od wstępnej kwalifikacji dawcy, 

następnie krok po kroku z całą drogą, jaką każdy 

dawca musi przebyć, aby jego krew dotarła do 

chorego. 

Na koniec każdy uczestnik prelekcji 

otrzymał ulotkę informacyjną oraz magnetyczną 

zakładkę do książek. 

SzKW Sekcja Artystyczna 

Opiekun p. Tomasz Żelichowski 
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Rozstrzygnięcie konkursu 

 ,,Biblioteka moich marzeń". 

W ramach obchodów Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych Biblioteka Szkolna ogłosiła konkurs 

plastyczny na temat ,,Biblioteka moich marzeń”. 

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolicy.  

W związku z tym 10 listopada w szkole 

podstawowej i w gimnazjum odbyło się 

podsumowanie konkursu, wręczenie pamiątko-

wych dyplomów i nagród.  

Jury biorąc pod uwagę zgodność pracy  

z tematem, kreatywność uczniów, estetykę 

wykonania zadania wyłoniło laureatów:    

Oddział przedszkolny 

I miejsce – Bartłomiej Hendzel 

II miejsce – Oskar Przygodzki 

III miejsce – Julia Śmiech 

Edukacja wczesnoszkolna  

I miejsce – Przemysław Papka   

ex aeqvo II miejsce -  Lena Sołtys i Nadia Sołtys 

ex aeqvo  III miejsce -  Wiktoria Piechota 

i   Kamila Ciechańska  

Szkoła Podstawowa 

I miejsce – Maria Miśkiewicz 

II miejsce – Julia Bujak 

III miejsce – Zuzanna Zapała 

Gimnazjum 

ex aeqvo I miejsce zajęli: Katarzyna Kwiecień 

z klasy I a i Dawid Dziurzyński z klasy II a; 

II miejsce: Anna Gibas z klasy I a; 

III miejsce: Natalia Zapała z klasy II b 

Organizatorzy konkursu: 

Alicja Jaszczykiewicz, Renata Sowińska, 

Krzysztof Taborski 
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Rozstrzygnięcie konkursu 

 ,,Biblioteka moich marzeń"- ciąg dalszy ze str.5 

 

 
 

 
Katarzyna Kwiecień, kl. Ia 

 

 
Dawid Dziurzyński, kl. IIa 
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Anna Gibas, kl. Ia 

 

 
Natalia Zapała, kl. IIb 

 

 

Fot. Krzysztof Taborski 
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Nagrodzeni w szkolnym konkursie 

matematycznym „Gimnazjalny mistrz 

obliczeń procentowych 2016” 

 
 

Dnia 20.12.2016 roku na apelu odbyło się 

podsumowanie V edycji szkolnego konkursu 

matematycznego „Gimnazjalny mistrz obliczeń 

procentowych”. W konkursie, który odbył się  

w dniu 14.12.2016 roku, udział wzięło 21 

uczniów z klas I-III gimnazjum.  

Celem konkursu było sprawdzenie 

umiejętności radzenia sobie z obliczeniami 

procentowymi oraz stworzenie uczniom okazji do 

doświadczenia satysfakcji i radości  

z odniesionego sukcesu. Aby wyrównać szanse na 

sukces, wyłoniono zwycięzców w każdej kategorii 

wiekowej. 

 

Nagrodzeni uczniowie: 

Katarzyna Kwiecień, kl. Ia i Cezary Buła, kl. 

Ib – tytuł mistrz obliczeń procentowych  

w kategorii klas I. 

Małgorzata Stępnik, kl. IIa – tytuł mistrz 

obliczeń procentowych w kategorii klas II. 

Zuzanna Żurek, kl. IIIb - tytuł mistrz obliczeń 

procentowych w kategorii klas III. 

  

Aleksandra Mazur, kl. IIa – wyróżnienie  

w kategorii klas II. 

Magdalena Wargocka, kl. IIIb - wyróżnienie  

w kategorii klas III. 

 

  
Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy, 

drobne nagrody rzeczowe oraz celujące oceny 

cząstkowe z matematyki. 

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział  

w konkursie, a nagrodzonym – gratulujemy! 

 

Organizatorki konkursu: Jadwiga Kuzia,  

                                            Izabela Woś 
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Warsztaty profilaktyczne  

dla uczniów gimnazjum 

 

W dniu 13 grudnia uczniowie gimnazjum 

uczestniczyli w warsztatach edukacyjno – 

profilaktycznych prowadzonych przez terapeutów 

z Ośrodka San Damiano w Chęcinach, p.Arletę  

i p.Grzegorza Kampkę. Tematem zajęć było 

„Pogłębianie świadomości uczniów na temat 

szkodliwości zażywania substancji 

psychoaktywnych”. Podczas spotkania  

z uczniami, towarzyszący terapeutom 

wychowankowie Ośrodka, opowiadali o tym jak 

wyglądała ich droga do nałogu i jakie 

konsekwencje pociągnęło za sobą uzależnienie od 

środków psychoaktywnych.   

 

Karolina Kędzior - pedagog szkolny 
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Święto Niepodległości  
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Fot: Krzysztof Taborski 
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35 rocznica Stanu Wojennego. 
 

14 grudnia 2016 roku w naszym 

Gimnazjum odbył się apel poświęcony  

35 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego. 
Słowo wstępne wygłosił wprowadzając uczniów 

w atmosferę tamtych wydarzeń nauczyciel historii 

pan Rafał Gajos. 

 Następnie zaprezentowana została, 

przygotowana na tą okazję specjalna prezentacja 

multimedialna. Stan Wojenny - stan 

nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 

roku na terenie całej Polskiej  Rzeczypospolitej 

Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został 

zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 

22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk 

milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób. Stan 

wojenny wprowadzono na mocy podjętej 

niejednogłośnie  uchwały Rady Państwa z dnia 12 

grudnia 1981 roku, na polecenie Wojskowej Rady 

Ocalenia Narodowego – pozakonstytucyjnego 

tymczasowego organu władzy, faktycznie 

nadrzędnego wobec konstytucyjnych władz 

państwowych. Został poparty przez Sejm PRL 

uchwałą z dnia 25 stycznia 1982 roku.  

 

Małgorzata Stępnik, Filip Grajek, kl. IIa. 
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Sukcesy uczniów  

w wojewódzkich konkursach 

przedmiotowych. 
 

 

Uczniowie zakwalifikowani do II etapów: 

 

 

Konkurs 

 

 

Nazwisko i imię ucznia, 

klasa: 

Język rosyjski 

 

Magdalena Wargocka, kl. IIIb 

Jakub Więckowski, kl. Ia 

Zuzanna Żurek, kl. IIIb 

 

Język angielski 

 

Jacek Prokop, kl. IIIb 

 

Język polski 

 

Małgorzata Stępnik, kl. IIa 

Piotr Kosieradzki, kl. IIIb  

Natalia Zapała, kl. IIb 

 

Biologia 

 

Małgorzata Stępnik, kl. IIa 

Natalia Zapała, kl. IIb 

 

Matematyka 

 

Piotr Kosieradzki, kl. IIIb 

Zuzanna Żurek, kl. IIIb 

Magdalena Wargocka, kl. IIIb 

 

Geografia 

 

Magdalena Wargocka, kl. IIIb 

Wiktor Kostecki, kl. IIIb 

Jacek Prokop, kl. IIIb 

 

Chemia 

 

Zuzanna Żurek, kl. IIIb 

 

Fizyka 

 

Zuzanna Żurek, kl. IIIb 

Piotr Kosieradzki, kl. IIIb  

Wiktor Kostecki, kl. IIIb 

 

Historia 

 

Adrian Szczepankowski, kl. 

IIIa 

Magdalena Wargocka, kl. IIIb 
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Wieczór filmowy w gimnazjum 

Zaproszenie… 

2 grudnia (piątek) w godzinach 16.00 – 

19.00  zapraszamy  wszystkich gimnazjalistów 

na wieczór filmowy pod hasłem: ,,Kamienie na 

szaniec” – ponadpokoleniowy świat wspólnych 

wartości. 

W programie: 

- krótkie wprowadzenie: prezentacja wywiadu  

z Robertem Glińskim na temat powstawania 

filmu, charakterystyka Pokolenia Kolumbów, 

przybliżenie tła historycznego działań wojennych 

w Europie w 1943 roku; historia powstania 

książki ,,Kamienie na szaniec” 

- projekcja filmu Kamienie na szaniec –

opowieści  o trzech warszawskich maturzystach, 

Alku, Zośce i Rudym, którzy planują rozpocząć 

dorosłe życie, niestety ich plany burzy wybuch II 

wojny światowej. (reżyseria: Robert Gliński; 

scenariusz: Dominik W. Rettinger, Wojciech 

Pałys; czas projekcji:1 godz. 47 min) 

- dyskusja: 

♦ Rozważania o tęsknotach Pokolenia Kolumbów 

i współczesnej młodzieży na podstawie ,,Kamieni 

na szaniec”; 

♦Wszyscy oni […] wychowywali się przez 

wzajemne oddziaływanie – ,,Kamienie na 

szaniec”  lekcją szacunku i zaufania dla 

współczesnej młodzieży; 

♦Działalność Szarych Szeregów w okresie 

okupacji na przykładzie losów bohaterów filmu. 

 

Można wziąć ze sobą coś do jedzenia, koc, 

karimatę. My zapewnimy herbatę    

Warunkiem uczestniczenia w naszym 

wieczorze filmowym jest zgoda rodziców 

z pisemną deklaracją, o zapewnieniu opieki  

i bezpieczeństwa podczas  powrotu ucznia do 

domu. Tych, którzy nie przyniosą wspomnianej 

wyżej zgody od rodziców, niestety nie będziemy 

mogli wpuścić do szkoły. 

Najpóźniej do 1 grudnia (czwartek) prosimy 

o dostarczenie podpisanej zgody przez 

rodziców/prawnych opiekunów na udział  

w wieczorze filmowym. 

Organizatorzy: Renata Sowińska,  

Tomasz Żelichowski 
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Relacja z wieczoru filmowego… 

Szkoła to nie tylko lekcje, klasówki i oceny - 

to także miejsce, w którym nauczyciele starają się 

wychodzić naprzeciw naszym zainteresowaniom, 

proponując nam szereg dodatkowych zajęć  

i atrakcji, dzięki którym możemy rozwijać swoje 

pasje, ale też spędzać czas w dobrym 

towarzystwie, robiąc coś przyjemnego. Z tego 

właśnie powodu w  piątek 2 grudnia odbył się 

pierwszy w naszej szkole wieczór filmowy. Na 

początek postanowiliśmy obejrzeć jeden film – 

,,Kamienie na szaniec” w reżyserii Roberta 

Glińskiego. Seans poprzedzony był 

wprowadzeniem nauczycieli języka polskiego, 

pani Renaty Sowińskiej i pana Tomasza 

Żelichowskiego, a po projekcji wszyscy 

wzięliśmy udział w bardzo ciekawej dyskusji na 

temat obejrzanego filmu. 

Aleksandra Mazur, Aleksandra Suchara – 

klasa IIa 
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Rozstrzygnięcie Plebiscytu na Najbardziej 

Życzliwego Ucznia oraz Najbardziej Życzliwą 

Klasę w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Wolicy 

 

W dniu 1 grudnia 2016 roku rozstrzygnięty 

został Plebiscyt na Najbardziej Życzliwego 

Ucznia, oraz Plebiscyt na Najbardziej Życzliwą 

Klasę w Gimnazjum Publicznym nr 2. W okresie 

od 18 do 30 listopada gimnazjaliści poprzez 

nienaganne zachowanie oraz życzliwy stosunek 

do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, 

zabiegali o głosy przyszłych wyborców. 

Dodatkowym kryterium poza właściwym 

zachowaniem podczas lekcji i przerw, był wystrój 

sali lekcyjnej, który oceniała komisja w składzie: 

wicedyrektor Gimnazjum pani Barbara 

Czupryńska, przewodnicząca Rady Rodziców 

pani Marta Knap oraz pedagog szkolny pani 

Karolina Kędzior. Ocena dekoracji sal okazała 

się być bardzo trudnym zadaniem, gdyż uczniowie 

włożyli wiele pracy w ich wystrój, pokazując 

jednocześnie swoje zaangażowanie i umiejętność 

współpracy.  

Głosowanie odbyło się 30 listopada, 

natomiast ocena wystroju klasy oraz apel 

podsumowujący plebiscyt zaplanowano na 1 

grudnia.  

Najbardziej życzliwą uczennicą  

w gimnazjum, która uzyskała tytuł Asa 

Życzliwości, została Małgorzata Stępnik z klasy 

IIa, natomiast Najbardziej Życzliwą Klasą, 

według społeczności szkolnej, okazała się być 

klasa IIb. Uczennica, która wygrała plebiscyt 

otrzymała dyplom, statuetkę dla Asa Życzliwości 

oraz list gratulacyjny dla rodziców  

z podziękowaniem za wzorowe wychowanie 

córki. Klasa IIb również otrzymała dyplom  

i statuetkę dla Najbardziej Życzliwej  

i Uśmiechniętej Klasy w gimnazjum, a także pizze 

ufundowaną przez Radę Rodziców  

 

Karolina Kędzior - pedagog szkolny 
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Przedświąteczna wyprawa  

do fabryki bombek „Decora”  

w Miechowie 

Nie samą nauką żyje człowiek, szczególnie 

jak się jest nastolatkiem. Naokoło jest tyle atrakcji 

i świat jest bardzo piękny, a gimnazjaliści są tego 

świata ciekawi. By zaspokoić tę ciekawość, nasza 

koleżanka,  Ewa Górnik zaproponowała 

wychowawczyni zorganizowanie wycieczki do 

miejsc, gdzie jeszcze nie wszyscy byli i udało się. 

Pod koniec listopada odbyła się wycieczka 

klas IIa, IIb i IIIa do  Archiopactwa  Ojców 

Cystersów w Jędrzejowie oraz fabryki bombek 

DECORA w Miechowie. Naszymi opiekunami 

były wychowawczynie: pani Renata Sowińska, 

pani Agnieszka Gajos, pani Izabela Woś.  

Pierwszy przystanek był w Jędrzejowie.  Pani 

przewodnik  podkreśliła, że Archiopactwo 

jędrzejowskie jest miejscem modlitwy oraz pracy 

cystersów, a jednocześnie stanowi pomnik 

chrześcijańskiej kultury europejskiej oraz 

unikatowy zabytek. Zwiedziliśmy  kompleks 

klasztorny pod opieką zakonnika, który bardzo 

dokładnie i ciekawie opowiedział nam historię 

zakonu i opactwa jędrzejowskiego - najstarszego 

opactwa cysterskiego  na ziemiach polskich. Kto 

tam jeszcze nie był, niech koniecznie się 

wybierze. 

Czas jest przedświąteczny, dlatego kolejnym 

punktem naszej wycieczki była fabryka bombek. 

Na miejsce jednak dotarliśmy przed czasem, 

pogoda dopisywała, więc  postanowiliśmy  

zwiedzić Miechów. Pani przewodnik pokazała 

nam m.in. Bazylikę Grobu Bożego oraz pomnik, 

który  powstał pod koniec I wojny światowej i jest 

symbolem walki miechowian o niepodległość. Po 

spacerze zgłodnieliśmy, w związku z tym 

udaliśmy się do Oficyny na ,,małe co nieco”.  

W końcu oczekiwana wizyta w fabryce bombek. 

Tam najpierw poznaliśmy  cykl produkcji bombek 

ze wszystkimi szczegółami. Następnie 

uczestniczyliśmy  w warsztatach malowania 

bombek choinkowych, a nie było to łatwe. Każdy 

uczestnik wycieczki w prezencie mógł zabrać 

ozdobioną przez siebie bombkę. Kiedy weszliśmy 

do sklepiku z ozdobami oniemieliśmy z wrażenia.  
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Można zaryzykować stwierdzenie, że 

panowie którzy robią bombki to artyści- 

czarodzieje, a panie, które je zdobią czarodziejki. 

Robią ze szkła cuda i cudeńka. Czego tam nie 

było. Oprócz tradycyjnych kulistych bombek, 

różne zwierzątka, bajeczne domki, samochodziki, 

piłki, ciasteczka no i oczywiście Mikołaje.  

Wszystkiego wymienić nie sposób. W ogóle 

ta wytwórnia szklanych ozdób choinkowych to 

miejsce czarodziejskie. I my tam byliśmy, 

wszystko widzieliśmy  i bombki zdobiliśmy. 

Małgorzata Stępnik, Magdalena Laskowska, 

Bartłomiej Prześlak – klasa IIa 

 

 
 

 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Fotorelacja z wycieczki do Miechowa 

 

 
Spacer po Miechowie 

 
Małe co nieco… 

 
 

 
Warsztaty malowania bombek. 
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Brokat pozostał nie tylko na bombkach… 

 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Fotorelacja z wycieczki do Miechowa -ciąg dalszy. 

 

 
Proces produkcji bombek. 
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Panie z fabryki  pakują w kartony „nasze arcydzieła”, 

 które zabraliśmy ze sobą na pamiątkę pobytu w fabryce 

bombek „Decora” w Miechowie. 

 

 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Jasełka w gimnazjum- fotorelacja 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Jasełka- fotorelacji ciąg dalszy. 
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Fot. K. Taborski 

 



IV GMINNY KONKURS „MAM TALENT”  

 

 
Julita Woźniczko, kl. Ia – II miejsce 

 
Julia Wojalska, kl. Ia - wyróżnienie 

 
Jacek Prokop, kl. IIIb - wyróżnienie 

 
Jakub Więckowski, kl. Ia 
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Źródło fot. www.checiny.pl 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Gminny Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego 

Dziewcząt Szkół Podstawowych i Gimnazjów. 
 

W dniu 5 listopada 2016 r. w hali Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Wolicy odbył się 

Gminny Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego 

Dziewcząt Szkół Podstawowych i Gimnazjów. 

Uroczystego otwarcia turnieju dokonała  

wicedyrektor ZSO w Wolicy Pani Barbara 

Czupryńska, życząc  uczestnikom zwycięstwa 

oraz dobrej zabawy. 

W kategorii szkół podstawowych 

wystartowało  sześć zespołów z terenu gminy 

Chęciny:   SP Bolmin, SP Chęciny, SP Polichno, 

SP Radkowice, SP Starochęciny, SP Tokarnia, 

łącznie 18 zawodniczek. 

Turniej rozegrano w dwóch grupach 

systemem „każdy z każdym”, a następnie grając 

półfinały  „na krzyż”, pierwszy zespół z grupy A 

z drugim zespołem z grupy B i pierwszy zespół  

z grupy B z drugim zespołem z grupy A. 

Następnie zwycięzcy pojedynków półfinałowych 

zagrali mecz o pierwsze miejsce, a  przegrani  

o miejsce trzecie. 

W finale spotkały się zespoły ze szkoły 

podstawowej w Tokarni i  Bolmina. Zwyciężyły 

dziewczęta z Tokarni wygrywając 3:1. W meczu  

o trzecie miejsce zwyciężyła szkoła podstawowa 

w Starochęcinach, pokonując szkołę podstawową 

w Radkowicach 3:0.  Awans do zawodów 

powiatowych uzyskały drużyny  ze szkół 

podstawowych w Tokarni i Bolminie. 

  

Wyniki turnieju: 
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Mecze półfinałowe: 

SP Tokarnia – SP Radkowice              3:0 

SP Starochęciny – SP Bolmin            0:3 

Mecz o V miejsce: 

SP Polichno – SP Chęciny  1:3 

Mecz o III miejsce: 

SP Radkowice – SP Starochęciny 0:3 

 

Finał: 

SP Tokarnia – SP Bolmin    3:1 

Kolejność turnieju: 

I miejsce –   SP Tokarnia 

II miejsce –  SP Bolmin 

III miejsce – SP Starochęciny 

IV miejsce – SP Radkowice 

V miejsce -   SP Chęciny 

VI miejsce -  SP Polichno 

 

W kategorii szkół gimnazjalnych 
wystartowały cztery zespoły: Gimnazjum Nr 1  

w Chęcinach I i II zespół oraz  Gimnazjum Nr 2  

w Wolicy również dwa zespoły. 

         Turniej przeprowadzono system „każdy  

z każdym”. Poziom zawodów był bardzo 

wyrównany, aż trzy zespoły uzyskały identyczną 

liczbę punktów. O kolejności turnieju decydował 

stosunek wygranych i straconych setów oraz 

bezpośrednie spotkanie między zainteresowanymi 

drużynami. 

Ostatecznie zwycięstwo w turnieju odniosła 

II drużyna reprezentująca Gimnazjum Nr 1  

w Chęcinach, II miejsce zajęła I drużyna  

z Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach, na trzecim 

miejscu uplasował się II zespół z Gimnazjum Nr 2 

w Wolicy, IV miejsce przypadło I zespołowi  

z Gimnazjum Nr 2 w Wolicy. 

Do turnieju na szczeblu powiatowym 

zakwalifikowała się  pierwsza i druga drużyna 

reprezentująca Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach. 

         Gimnazjum Nr 2  w Wolicy 

reprezentowały zawodniczki: Aleksandra 

Galanek, Agata Gawęcka, Katarzyna 

Kwiecień, Anna Szewczyk, opiekun Tomasz 

Dziurzyński. 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Gminny Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego 

Dziewcząt Szkół Podstawowych i Gimnazjów- 
ciąg dalszy ze str. 17 

 

Kolejność turnieju: 

1. Gim. Chęciny II         

2. Gim. Chęciny I                           

3. Gim. Wolica II  

4.Gim. Wolica I 

   

  Sekretarz SZS w Chęcinach 

  Dariusz Gorzelak 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Wygrana 

w Szkolnej Lidze Tenisa Stołowego 
 

Dnia 18.11.2016 r. w Zespole Szkół  

w Bilczy odbyła się pierwsza runda Szkolnej Ligi 

Tenisa Stołowego.  

Patronem turnieju jest Świętokrzyskie 

Kuratorium. 

Gimnazjum Nr 2 w Wolicy reprezentowały 

uczennice klas pierwszych: Katarzyna Kwiecień, 

Aleksandra Galanek, Klaudia Korban. 

Turniej przeprowadzony został „systemem 

radziecki” do dwóch przegranych. Dziewczęta 

startowały w kategorii „C”, która zgromadziła na 

starcie 12 uczestniczek.  

Po bardzo dobrym występie uczennice 

Gimnazjum w Wolicy zajęły następujące miejsca: 

I miejsce - Katarzyna Kwiecień, 

IV miejsce – Aleksandra Galanek, 

V miejsce – Klaudia Korban 

Życzymy dalszych sukcesów. 

Tomasz Dziurzyński 

 

Najważniejsze działania SU  

w Gimnazjum 

 
Samorząd Uczniowski, jak co roku,  brał 

udział w kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji 

„Góra Grosza”. Celem akcji  było  zebranie 

funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się 

poza własną rodziną, w tym na tworzenie  

i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych 

domów dziecka, pogotowi rodzinnych, itp.  

Uczniowie Gimnazjum zebrali łącznie 132 zł. 
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W trakcie całego pierwszego półrocza roku 

szkolnego 2016/2017, SU  prowadził też akcję 

„Nakrętka”, która miała na celu zebranie  

i przekazanie nakrętek na rzecz Michała 

Nartowskiego z Polichna z przeznaczeniem na 

rehabilitację i walkę z chorobą. Uczniowie chętnie 

przynosili nakrętki. Bardzo często w akcję 

angażowały  się  całe rodziny.   

AKCJA NAKRĘTKA TRWA CAŁY CZAS! 

Wiemy, że nasi przyjaciele nas nie zawiodą 

i znów worki z nakrętkami zjawią się w szybkim 

tempie. Plastikowe nakrętki można przynosić do 

Szkoły Podstawowej w Wolicy, Gimnazjum  

w Wolicy  lub dostarczać  do MGOPS  

w Chęcinach w godz 7:15-15:15 od poniedziałku 

do piątku. 

 

„Każda najmniejsza pomoc jest kolejną kroplą  

w morzu potrzeb, ale także każdy będzie miał  

w tym udział, w akcji ratowania życia  drugiego 

człowieka”. 

                         Opiekun SU- Magdalena Nowak 
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