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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Gimnazjaliści z Wolicy uczcili 

Narodowy Dzień Pamięci 

 „Żołnierzy Wyklętych” 

 

 
 

1 marca 2017 r. już po raz siódmy 

obchodziliśmy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych”. Od 2011 r. jest to święto 

państwowe. Inicjatorem Ustawy o ustanowieniu 

Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych” był prezydent Lech Kaczyński,  

a ostatecznie podpisał ją prezydent Bronisław 

Komorowski. 

To ważne dla naszego kraju święto 

obchodzimy ku czci żołnierzy, którzy do 

„ostatniej kropli krwi” walczyli o wymarzoną 

wolną Ojczyznę. Bohaterska postawa „Żołnierzy 

Wyklętych”, zwanych również „Niezłomnymi”, 

powinna budzić w nas wszystkich wielką dumę  

i szacunek. To Oni, walcząc z narzuconym Polsce 

reżimem komunistycznym, uratowali  w oczach 

świata, jak i nas współczesnych honor 

społeczeństwa polskiego.  

Członkowie koła historycznego działającego 

w naszym Gimnazjum,  ku pamięci „Żołnierzy 

Niezłomnych” zorganizowali uroczysty apel.  

Słowo wstępne, przybliżając rys historyczny 

sytuacji geopolitycznej naszej Ojczyzny  

w tamtych czasach, wygłosił opiekun koła Pan 

Rafał Gajos. Po wprowadzeniu w „atmosferę” 

czasów powojennej Polski, członkowie koła 

przedstawili społeczności gimnazjalnej 

prezentację multimedialną poświęconą walce 

„Żołnierzy Niezłomnych” z okupantem 

radzieckim, ze  szczególnym uwzględnieniem  

bohaterów działających na naszych terenach.   

 

Członkowie „Koła historycznego”: 

 Małgorzata Stępnik, Filip Grajek 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Wizyta dzieci z OREW w Gimnazjum 

nr 2 w WolicyWizyta dzieci z OREW 

w Gimnazjum nr 2 w Wolicy 

W dniu 2 marca 2017  roku nasze 

gimnazjum odwiedzili goście z Ośrodka 

Rehabilitacyjno– Edukacyjno – Wychowawczego  

z Kielc.  Wizyta ta, to kontynuacja przyjaźni  

pomiędzy naszym Gimnazjum, a Ośrodkiem.  

Dziewięcioro dzieci wraz z opiekunami 

i dyrektorem OREW, panią  Jolantą Błońską 

przyjechało do naszej szkoły, aby wziąć udział 

w warsztatach integracyjnych. Zajęcia prowadzili 

gimnazjaliści, członkowie Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 

 Uczniowie wspólnie z opiekunami 

z Ośrodka prowadzili zajęcia ruchowe 

i artystyczne.  Podczas zajęć na hali sportowej 

było wiele radości, wszyscy wspólnie śpiewali 

i bawili się. Dzieciom bardzo podobało się  

jeżdżenie na materacach i zabawa z chustą 

animacyjną. Po zajęciach ruchowych wszyscy 

udali się do przygotowanych wcześniej sal, gdzie 

dzieci mogły samodzielnie zrobić korale 

z barwionego makaronu oraz własnoręcznie 

ozdobić „gniotka” z balonu wypełnionego mąką. 

Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania dostali 

poczęstunek i pamiątkowe medale, natomiast 

zaproszeni gości otrzymali również symboliczne 

upominki ufundowane przez naszą Gminę. 

Karolina Kędzior, Tomasz Żelichowski 

fot. Krzysztof Taborski 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Magdalena Wargocka laureatką  

XIV Wojewódzkiego  

Konkursu Geograficznego  

oraz finalistką XV edycji 

Wojewódzkiego Konkursu z Języka 

Rosyjskiego. 
 

 

Magdalena Wargocka, uczennica klasy 

IIIb, Gimnazjum Publicznego nr 2 w Wolicy, 

została laureatką XIV edycji Wojewódzkiego 

Konkursu Geograficznego oraz finalistką XV 

edycji Wojewódzkiego Konkursu z Języka 

Rosyjskiego. 

Tegoroczny finał z geografii odbył się  

1 marca 2017 roku w budynku Liceum 

Ogólnokształcącego nr VIII, im. H. Sienkiewicza 

w Kielcach. W konkursie wzięło udział aż 116 

uczniów gimnazjów  z całego województwa.  

Z wielką radością pragniemy poinformować 

iż Magdalena, zajęła bardzo wysokie 6 miejsce  

i po raz drugi została laureatką konkursu 

geograficznego. Sukces ten potwierdził, jak 

ogromną wiedzę geograficzną posiada Magdalena. 

Gimnazjalistka wzięła również udział  

w finale konkursu z języka rosyjskiego. Ostatni 

etap konkursowych zmagań podzielony był na 

dwie części: pisemną i ustną. Pierwsza z nich 

odbyła się 6 marca w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach, 

uczestniczyło w niej 26 finalistów z województwa 

świętokrzyskiego. Do etapu ustnego, który miał 

miejsce 21 marca w SODMiDN w Kielcach, 

zakwalifikowało się 23 uczniów z najlepszymi 

wynikami testu. Spośród tej liczby wyłoniono 

tylko 7 gimnazjalistów, którzy otrzymali tytuł 

laureata.      

Nasza finalistka Magdalena Wargocka 

ostatecznie uplasowała się na 13 miejscu. 

Magdzie serdecznie gratulujemy osiągnięć  

i wysokich wyników oraz życzymy dalszych 

sukcesów w przyszłości. 

 

 

 Mariusz Chrabąszcz - nauczyciel geografii 

Karolina Kaczor – nauczyciel j. rosyjskiego 
 

 

 

 

4 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Uroczyste podsumowanie konkursów 

przedmiotowych 
 

W dniu 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 

12.00 na terenie Targów Kielce w sali 

konferencyjnej Omega, miało miejsce uroczyste 

podsumowanie konkursów przedmiotowych dla 

uczniów gimnazjów województwa 

świętokrzyskiego. W czasie trwania konferencji 

Pani Renata Rabczyńska - Świętokrzyski 

Wicekurator Oświaty oraz Przewodnicząca 

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, 

pogratulowała zwycięzcom, nauczycielom, 

rodzicom, dyrektorom szkół sukcesów, a także 

wręczyła laureatom medale, które 

przygotowywane są specjalnie na tę okoliczność 

przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

Wśród nagrodzonych 294 laureatów 

znalazła się Magdalena Wargocka uczennica 

III klasy Gimnazjum Publicznego w Wolicy, 

która otrzymała medal oraz dyplom za udział 

w XIV Edycji Wojewódzkiego Konkursu 

Geograficznego. 

Laureaci konkursów są zwolnieni z części 

egzaminu gimnazjalnego obejmującej przedmiot, 

w którym uzyskali tytuł laureata, a do wybranej 

publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, zostaną 

przyjęci niezależnie od kryteriów rekrutacji na 

terenie całej Polski. 

Mariusz Chrabąszcz 
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Magdalena Wargocka, kl. IIIb – laureatka  
XIV Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego 

wraz z nauczycielem geografii  

p. Mariuszem Chrabąszczem. 

 

 

 

 

 

 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

„Młodzież zapobiega pożarom” 

- etap szkolny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 marca 2017 roku  w  Gimnazjum  

i Szkole Podstawowej  w Wolicy, odbyły się 

szkolne eliminacje  Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

pod hasłem: „ Młodzież zapobiega pożarom”.  

Do etapu gminnego, który odbędzie się dnia 

22.03.2017 r. w Szkole Podstawowej w Łukowej, 

zakwalifikowali się : 

 

Gimnazjum: 

Angelika Wojsa, kl. Ia 

Natalia Zapała, kl. IIb 

Małgorzata Stępnik, kl. IIa 

 

Szkoła Podstawowa: 

Chwastek Amelia, kl. V 

Drab Natanie, kl. V 

Kasperek Faustyna, kl. V 
 

Gratulacje! 

Trzymamy kciuki. 

Agnieszka Gajos  

 Krzysztof Taborski 
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GIMNAZJALIŚCI Z WOLICY NAJLEPSI  

W KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM! 

 

 

,,Dbamy o język ojczysty – piszemy 

bezbłędnie” – pod takim hasłem odbyła się III 

Edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego 
dla uczniów gimnazjum, który miał miejsce 16 

marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

w Chęcinach. 

  

Oto nasi zwycięzcy:  I miejsce zajęły ex 

aequo: Katarzyna Kwiecień  z klasy Ia  

i Klaudia Sychowska z klasy IIIa; II miejsce 

zajęła Aleksandra Mazur z klasy IIa. 

Gratulujemy "naszym dziewczynom", które 

godnie reprezentowały szkołę. Udowodniły, 

że młodzież  przywiązuje dużą wagę do 

poprawnej pisowni i posługuje się starannym 

językiem ojczystym. 

Serdecznie gratulujemy  pani Renacie 

Sowińskiej, która niestrudzenie dba o podniesie-

nie naszego poziomu kompetencji ortograficz-

nych. 

 

Członkowie Koła dziennikarskiego: 

Małgorzata Stępnik, Aleksandra Suchara, kl. IIa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

SUKCES UCZENNICY GIMNAZJUM 

PUBLICZNEGO NR 2 W WOLICY! 

 

Małgorzata Stępnik z klasy IIa zajęła  

I miejsce (kategoria szkół gimnazjalnych)  w VIII 

Powiatowym Konkursie Ortograficznym pod 

honorowym patronatem Starosty Powiatu 

Kieleckiego Michała Godowskiego i Burmistrza 

Miasta i Gminy Chęciny Roberta Jaworskiego.  

Konkurs odbył się 15 marca w Zespole 

Szkół Nr 2 im. Władysława Łokietka  

w Chęcinach. 

Nasze gimnazjum reprezentowały trzy 

uczennice: Klaudia Sychowska, Katarzyna 

Kwiecień i Małgorzata Stępnik. Dyktando do 

łatwych nie należało, mimo to wszyscy 

zaprezentowali wysoki poziom wiedzy w zakresie 

ortografii. Małgorzata okazała się najlepsza, 

udowodniła, że zasady ortografii nie są jej obce  

i potrafi stosować je w codziennej praktyce, bo 

przecież ,,źle mówić lub pisać, to znaczy 

krzywdzić swoją mową wszystkich, którzy ją 

budowali”. 

Gratulujemy nauczycielowi języka 

polskiego pani Renacie Sowińskiej i Małgosi. 

Życzymy dalszych sukcesów w zmaganiach 

konkursowych. 

 

Członkowie Koła dziennikarskiego:  

Aleksandra Mazur, Aleksandra Suchara, kl. IIa. 
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KOLEJNY SUKCES UCZNIA GIMNAZJUM! 

 

16 marca w Zespole Szkół Nr 2  

im. Władysława Łokietka w  Chęcinach odbył się 

VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski ,,ECCE 

HOMO”.  

Gimnazjum w Wolicy reprezentował 

Jakub Więckowski, uczeń klasy I, który zajął 

 II miejsce w kategorii recytacja klasyczna. 
Jakub zaprezentował wiersz Władysława Bełzy 

,,Ziemia rodzinna” i fragment utworu Aleksandra 

Kamińskiego ,,Kamienie na szaniec”. 

Konkurs to współzawodnictwo, w którym 

najlepsi wykonawcy zdobywają nagrody, 

wyróżnienia, a czasami to co najcenniejsze – 

pamięć, która trwa dłużej niż najpiękniejszy 

ceremoniał. Na szczęście nie tylko oni przeżywają 

chwile radości i wzruszenia.  

Gratulujemy naszemu koledze oraz 

nauczycielowi języka polskiego pani Renacie 

Sowińskiej i nauczycielowi bibliotekarzowi pani 

Alicji Jaszczykiewicz. 

 

Członkowie Koła dziennikarskiego:  

Małgorzata Stępnik i Filip Grajek z klasy IIa 

 

 

  
 

 
 

 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Pierwszy Dzień Wiosny w Gimnazjum 

Dzień 21 marca 2017 roku, czyli Pierwszy 

Dzień Wiosny w Gimnazjum w Wolicy, 

świętowano wspólnymi grami i zabawami. 

Uczniowie mieli okazje wykazać się  

w konkurencjach przygotowanych przez 

Samorząd Uczniowski oraz zaprezentować własne 

talenty i pomysły. 

Ten dzień uczniowie rozpoczęli od udziału 

w spektaklu pod tytułem "Skąpiec" w wykonaniu 

Teatru Młodego Pokolenia. Następnie brali udział 

w wyborze najbardziej wiosennej klasy, 

konkurowali w rzucie beretem, przeciąganiu liny, 

czy dopingowali kolegom i koleżankom biorącym 

udział w wyborach na Miss i Mistera Wiosny 

Gimnazjum w Wolicy. Przy wyborze najbardziej 

wiosennej klasy brano pod uwagę wystrój 

klasowej gazetki, przebrania uczniów w ubrania  

w wylosowanym kolorze i wiosenne dodatki. 

Każda klasa przedstawiła swój program 

autorski. Były to między innymi pokazy talentów, 

prezentacja zwyczajów wielkanocnych, pokaz 

mody wiosennej, turniej wiedzy "Kocham cię 

szkoło", prezentacje wokalne i pokazy zapaśnicze. 

Wszyscy bawili się doskonale. Na 

zakończenie podsumowano wyniki konkurencji 

i wręczono dyplomy. 

Magdalena Nowak – opiekun SU 
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Fot: R. Gajos 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Dzień Wiosny w gimnazjum ––fotorelacja.  

 

 
 

 
 

 
 

 
Fot. Rafał Gajos 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Dzień Wiosny w gimnazjum – ciąg dalszy 

fotorelacji. 
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Fot. Rafał Gajos 

 

 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Przyszła wiosna 

Koło ekologiczne zadbało o tereny zielone 

wokół naszej placówki. Prace rozpoczęto od akcji 

posadzenia bratków w naszym szkolnym ogródku. 

Środki pieniężne na rośliny zgromadzone zostały 

ze zbiórki makulatury zorganizowanej przez 

członków naszego koła.  

Celem akcji była nauka młodzieży 

podstawowych zabiegów ogrodniczych, dbałość  

o środowisko naturalne oraz wzajemna integracja.  

Opiekun koła ekologicznego: Agnieszka Gajos. 
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Tydzień Katyński. 
 

Nasi gimnazjaliści kontynuują obchody 

„Tygodnia Katyńskiego”. Po uczestnictwie  

w poniedziałkowym „IV Marszu Katyńskim” na 

zajęciach szkolnego koła historycznego odbyły się 

warsztaty poświęcone zbrodni katyńskiej. 

Efektem zajęć są wykonane przez uczniów 

mapy mentalne oraz gazetka ścienna poświęcona 

tej bezprecedensowej zbrodni przeciwko 

narodowi polskiemu. 

 

Członkowie koła historycznego.  

 

 
 

 
 

 
 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Gimnazjaliści z Wolicy uczcili 77 rocznicę 

zbrodni katyńskiej. 

W poniedziałek 24 kwietnia 2017 roku 

w Kielcach na ul. Henryka Sienkiewicza  

o godz. 15.30 rozpoczął  się IV Marsz 

Katyński inaugurując tym samym obchody 

„Tygodnia Katyńskiego”.                                   

    W tych podniosłych uroczystościach 

uczestniczyła dwudziestoosobowa grupa 

gimnazjalistów z Wolicy.  Uczniowie wraz  

z kilkoma grupami rekonstrukcyjnymi 

przedstawiającymi polskich jeńców 

wojennych prowadzonych przez żołnierzy 

Armii Czerwonej oraz Orkiestry 

Reprezentacyjnej Policji przemaszerowali na 

Rynek. Na Rynku odbyły się główne 

uroczystości: powitanie wszystkich 

uczestników marszu, okolicznościowe 

przemówienia oraz rys historyczny 

przypominający o tamtych tragicznych dla 

oficerów polskich wydarzeniach. 

  Do zbrodni katyńskiej doszło wiosną 

1940 roku w lesie koło Katynia (dzisiejsza 

Rosja). Jej ofiarami byli oficerowie, 

podoficerowie oraz szeregowi Wojska 

Polskiego, częściowo pochodzący z rezerwy,  

a więc między innymi lekarze, nauczyciele  

i urzędnicy, którzy po agresji Związku 

Socjalistycznych Republik Radzieckich na 

Polskę zostali po 17 września 1939 roku  

w różnych okolicznościach rozbrojeni  

i zatrzymani przez Armię Czerwoną na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako 

jeńcy wojenni. Decyzję o ich zamordowaniu 

podjęły najwyższe władze ZSRR, które uznały 

polskich obywateli za wrogów władzy 

sowieckiej (rozkaz podpisał osobiście Józef 

Stalin). Radziecka policja polityczna NKWD 

czyli Ludowy Komisariat Spraw 

Wewnętrznych zamordowała strzałem w tył 

głowy  prawie 22 tysiące osób, w tym ponad 

2300 związanych z kielecczyzną.                     

                                                                              

Głos zabrał między innymi dyrektor Instytutu 

Pamięci Narodowej Jarosław Szarek  - 

mówiąc, że: „ …musimy przypominać o tym, 

co wydarzyło się wiosną 1940 roku, aby głosić 

prawdę. Trzeba czcić pamięć ofiar, poległych 

w imię Ojczyzny”. Po uroczystym 

wciągnięciu flagi narodowej na maszt oraz  
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odśpiewaniu przy akompaniamencie Orkiestry 

Reprezentacyjnej Policji  Hymnu Polskiego 

uroczystości na Rynku zakończyły się.  Nasi 

uczniowie następnie zwiedzili plenerową 

wystawę poświęconą tamtym wydarzeniom 

przygotowaną przez Muzeum Katyńskie  

w Warszawie pod jakże wymownym tytułem 

„ZBRODNIA 1940”.Tą swoistą „żywą lekcję 

historii” bardzo wysoko ocenili zarówno 

uczniowie Gimnazjum nr 2 w Wolicy jak i ich 

opiekun nauczyciel historii mgr Rafał Gajos. 

 Rafał Gajos 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Gimnazjaliści z Wolicy uczcili 77 rocznicę zbrodni 

katyńskie – fotorelacja. 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Szkolny konkurs matematyczny:  

„Z ludolfiną w tle”. 
 
 

 
 
 

Dnia 31.03.2017 roku, dla uczczenia święta 

liczby Π, odbył się szkolny konkurs 

matematyczny „Z ludolfiną w tle”. W konkursie 

uczestniczyło 16 uczniów z klas II i III 

gimnazjum. 

  

Wyniki konkursu: 

 

I miejsce (ex aequo) – Magdalena Wargocka  

i Zuzanna Żurek, kl. IIIb 

II miejsce – Jacek Prokop, kl. IIIb 

III miejsce - Aleksandra Mazur, kl. IIa 

  

Na apelu, który odbył się 10 IV 2017 roku, 

uczniowie otrzymali dyplomy, drobne nagrody 

rzeczowe oraz oceny cząstkowe z matematyki: 

celujące i bardzo dobre. 

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział  

w konkursie, a nagrodzonym – gratulujemy! 

 

Organizatorki konkursu: Jadwiga Kuzia,                                       

Izabela Woś 
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Warsztaty matematyczne 

„Bryłki bez kleju”. 
 

Dnia 25 kwietnia w CKiS w Chęcinach 

odbyły się warsztaty matematyczne „Bryłki bez 

kleju” dla gimnazjalistów z inicjatywy Zespołu 

Nauczycieli Matematyki Szkół Podstawowych  

i Gimnazjów Gminy i Miasta Chęciny. Zajęcia 

poprowadziła nauczycielka matematyki z SP 

Wolica p. Anna Sikorska.  

W warsztatach uczestniczyło 10 uczniów 

z klas III naszego gimnazjum oraz uczniowie  

z Gimnazjum nr 1 w Chęcinach pod opieką 

nauczycieli matematyki.  

Ze specjalnie opracowanych siatek 

uczniowie, składali z papieru bryły  

o skomplikowanych kształtach, nie używając 

kleju ani innych łączników. 

Doskonalili w ten sposób zdolności 

manualne oraz wyobraźnię przestrzenną. 

Uczniowie, którzy wzięli udział w warsztatach 

podzielą się nowo nabytymi umiejętnościami  

z koleżankami i kolegami ze swoich szkół. 

 

Nauczycielki matematyki: Anna Sikorska, 

Jadwiga Kuzia, Izabela Woś. 

 

 
 

 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Nasze uczennice stypendystkami 

programu dla szczególnie uzdolnionej 

młodzieży 
 

Dnia 24.04.2017r. w Filharmonii 

Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się 

konferencja edukacyjna, podczas której 200 

uczniom wręczono stypendia z „Regionalnego 

programu stypendialnego dla szczególnie 

uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów 

ogólnokształcących województwa święto-

krzyskiego”.  

Wśród stypendystów znalazły się 4 uczenni-

ce z naszego gimnazjum:  

 

Katarzyna Kwiecień, kl. Ia, nauczyciel-opiekun  

p. Magdalena Nowak; 

Małgorzata Stępnik, kl. IIa, nauczyciel-opiekun 

p. Izabela Woś; 

Magdalena Wargocka, kl. IIIb, nauczyciel-

opiekun p. Mariusz Chrabąszcz; 

Zuzanna Żurek, kl. IIIb, nauczyciel-opiekun  

p. Agnieszka Gajos. 

 

Stypendystom z najwyższą liczbom punktów 

wręczono umowy stypendialne publicznie. Wśród 

nich znalazła się także nasza uczennica 

Magdalena Wargocka – laureatka XIV edycji 

Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego oraz 

finalistka XV edycji Wojewódzkiego Konkursu  

z Języka Rosyjskiego.  

Stypendystki miały także okazję wysłuchać 

wykładów edukacyjnych pt. „Jestem zdolny. 

Jestem zdolna”, „Nie daj się oszukać”,  

„O ortografii języka angielskiego” oraz koncertu 

fortepianowego pana Artura Dudkiewicza. 

Naszym uczennicom serdecznie gratulujemy 

i życzymy licznych sukcesów edukacyjnych. 

Izabela Woś 

 

 
Fot. Z. Żurek 
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Fot. Z. Żurek 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Gminne Turnieje Piłki Ręcznej Chłopców 

Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. 

 

W dniu 22 kwietnia 2017 r . w hali Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Wolicy odbyły się 

gminne turnieje piłki ręcznej chłopców szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. 

 W kategorii szkół podstawowych 

rywalizowało pięć drużyn:  SP Chęciny, SP 

Łukowa, SP Polichno, SP Tokarnia, SP Wolica. 

Mecze rozegrano systemem „każdy z każdym”,  

w sumie rozegrano dziesięć spotkań. 

Z kompletem punktów zwyciężyła drużyna 

ze szkoły podstawowej w Wolicy, tracąc  

w turnieju zaledwie dwie bramki. O drugim 

miejscu zadecydował lepszy bilans bramkowy,  

w którym korzystniej wypadła drużyna  

z Polichna. Na trzecim miejscu uplasował się 

zespół z Tokarni. Czwarte miejsce zajęła drużyna 

z Chęcin, a piąte z Łukowej. 

Gminę Chęciny w zawodach powiatowych 

będzie reprezentowała Szkoła Podstawowa  

w Wolicy. 

 W kategorii szkół gimnazjalnych 

rywalizowały  trzy zespoły tj. Gimnazjum  

w Chęcinach I i II oraz Gimnazjum  

w Wolicy I. Turniej przeprowadzono systemem 

„każdy z każdym”.  Poszczególne spotkania  były 

 bardzo wyrównane, zacięta walka trwała do 

końca gwizdka arbitra. Najbardziej emocjonujący 

mecz stoczyły zespoły: Gimnazjum Chęciny  II  

i Gimnazjum Wolica I. Zespół z Wolicy musiał 

zwyciężyć jak największą różnicą bramek. 

Pomimo wysokiego zwycięstwa 11-1, to zespół  

Gimnazjum Chęciny I uzyskał lepszy bilans 

bramkowy i zwyciężył w całym turnieju 

                Na zakończenie najlepsze trzy zespoły 

nagrodzono pamiątkowymi pucharami  

i dyplomami ufundowanymi przez Urząd Miasta  

i Gminy w Chęcinach. 

Wyniki  turnieju w kategorii szkół gimnazjalnych: 
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Do zawodów  powiatowych  awansowało 

Gimnazjum Nr 1  w  Chęcinach. 

 

 Kolejność końcowa turnieju: 

 

1. Gimnazjum Chęciny I 

2. Gimnazjum Wolica I     

3. Gimnazjum Chęciny II 

Sekretarz SZS w Chęcinach- Dariusz Gorzelak 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Gminny turniej Piłki Ręcznej – fotorelacja 
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Szkolna Liga Tenisa Stołowego 
 

Dnia 09.03.2017r. w Zespole Szkół  

w Bilczy odbyła się Trzecia Runda Szkolnej Ligi 

Tenisa Stołowego. Patronem turnieju jest 

Świętokrzyskie Kuratorium.  

Gimnazjum Nr 2 w Wolicy reprezentowały 

uczennice klas pierwszych: Katarzyna Kwiecień, 

Klaudia Korban. 

Turniej przeprowadzony został „systemem 

radziecki” do dwóch przegranych. Dziewczęta 

startowały w kategorii „C”, która zgromadziła na 

starcie 18 uczestniczek.   

Po  dobrym występie uczennice Gimnazjum 

w Wolicy zajęły następujące miejsca: 

 

IV miejsce - Katarzyna Kwiecień, 

XV  miejsce – Klaudia Korban 
 

Tomasz Dziurzyński 

 

 
 

 
 

 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Relacja uczniów klasy IIa  

w języku angielskim  

po obejrzeniu spektaklu "Balladyna" 

 

On Wednesday, 8th March 2017 students 

from school in Wolica were in Chęciny to watch  

a play entitled 'Balladyna'. The spectacle was 

directed by Dorota Anyż. Actors were teenagers 

and children.  

The story was about two sisters competing 

with each other. They wanted to get love of  

a knight Kirkor. The spectacle was a drama. The 

main topics were: jealousy, love, hatred, greed 

and laziness. The end was tragic because the two 

sisters died. The audience was delighted. The 

spectacle had many special effects - artificial fog, 

stage props and sound effects. Students from 

Wolica had an amazing time and are looking 

forward to seeing the next play.  

Don't miss a chance to go and watch a play. 

It is definitely worth seeing.  

                  Class 2a 

 

 
 

 
 

Fot.  Krzysztof Taborski 
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