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21 stycznia- DZIEŃ BABCI 
 
22 stycznia- DZIEŃ DZIADKA  

Babciom i Dziadkom 
z okazji ich święta 

wszystkiego najlepszego, 
zdrowia, szczęścia i wszelkiej 

pomyślności życzy 
 REDAKCJA 

 

6 stycznia – ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI 
 

 

1 stycznia – NOWY ROK 2012    
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JASEŁKA  
W GIMNAZJUM  

 
 
 

 

          Dnia 20 grudnia 2011 roku  
w Gimnazjum w Wolicy odbyły się Jasełka. 
Wśród zaproszonych gości byli m.in. Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny – p.Robert Jaworski, 
Dyrektor ZSO w Wolicy – p.Nina Budziosz, 
Wicedyrektor ZSO w Wolicy – p.Mirosława 
Szymańska, Przewodniczący Rady Miejskiej – 
p.Cezary Mielczarz, Ks. Kanonik – Jacek Dąbek,  
Ks. Wikariusz – Artur Zakrzewski, Zastępca 
Przewodniczącego Rady Rodziców – p.Beata 
Barwinek, Skarbnik Rady Rodziców – p.Wioletta 
Malesza-Szewczyk. Umiejętnościom aktorskim 
młodzieży Gimnazjum z Wolicy przyglądało się 
również Grono Pedagogiczne oraz koleżanki  
i koledzy, biorących udział w Jasełkach, uczniów. 

         Próby do uroczystości trwały ponad miesiąc. 
Należy w tym miejscu podkreślić wielkie 
zaangażowanie młodych aktorów w przygotowa-
nie  Jasełek. Uczniowie wykazali się pomysłowo-
ścią i wielką inicjatywą, a także pracowitością. 
Gimnazjaliści samodzielnie wykonali swoje 
kostiumy, pomagali w przygotowaniu wystroju. 
Na pochwałę zasługują nie tylko aktorzy biorący 
udział w przedstawieniu, ale również pozostali 
uczniowie Gimnazjum, którzy chętnie brali udział 
w przygotowaniu potrzebnej dekoracji. 
Chciałabym podziękować w tym miejscu m.in. 
uczniom klasy II B za pomoc w przygotowaniu 
hasła „JASEŁKA”, dekorację sali, uczennicom 
klasy II C za przygotowanie rekwizytów, uczniom 
klasy I A za piękne łańcuchy  choinkowe, klasie 
III B i III  C za pomoc w przygotowaniu sali do 
uroczystości. Chciałabym podziękować  m.in. 
Panu Przemysławowi Gruszce za przygotowanie 
oprawy muzycznej, Ks. Wikariuszowi Arturowi 
Zakrzewskiemu oraz Marcinowi Papce za pomoc  
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w przygotowaniu zaproszeń na uroczystość oraz 
aktywny wkład w przygotowanie Jasełek od  tzw. 
strony technicznej. 

            Jasełka rozpoczęły się wykonaniem przez 
chór naszego Gimnazjum  piosenki „Jest taki 
dzień” z repertuaru Czerwonych Gitar. Następnie 
na scenie pojawili się aktorzy – uczniowie klas 
IIA, IIIA, IIIB i IIIC.  Narrator - Sebastian 
Grajek,  Anioł - Magdalena Cieślikiewicz,  
Św. Piotr – Bartosz Zegadło oraz chętni, którzy 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej ze Św. Piotrem 
chcieli przejść przez bramy Nieba. Byli to: matka 
– Sylwia Wojtyś, ojciec - Grzegorz Baran, 
nauczycielka - Aleksandra Kulczycka, dziecko- 
Bartosz Budziosz, sportowiec – Przemysław 
Sowiński, muzyk – Patryk Rączka, człowiek 
ubogi – Piotr Żurek oraz biznesmen - Wiktor 
Rogula. Grę aktorów przeplatały piękne kolędy 
wykonywane przez chór. Druga część Jasełek 
nawiązywała do wydarzeń biblijnych. W rolę 
Maryi wcieliła się Ewa Budziosz, Archanioła 
Gabriela - Albert Grajek, Elżbiety – Dagmara 
Sadowska, Józefa – Jacek Kołkiewicz, 
Pastuszków – Bartosz Mazur, Daniel Walaszczyk, 
Damian Piłat, Trzech Króli - Marta Tekiel, Anna 
Derda i Dominik Szewczyk. Występy  uczniów 
zakończyła uczennica  Katarzyna Wojda, 
składając wszystkim zebranym życzenia 
Bożonarodzeniowe.      

Opracowanie: Aneta Sławek 

 

 
 
 
 



FOTORELACJA Z JASEŁEK 
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Fot. Krzysztof Taborski 
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Rozstrzygnięcie konkursu  
na najładniejszy stroik świąteczny. 

 
            20 grudnia 2011 w Gimnazjum w Wolicy 
po zakończeniu Jasełek odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu na najładniejszy stroik świąteczny. 
Konkurs ogłosił Samorząd Uczniowski.  Oto jego 
wyniki: 

1. Bartosz Mazur, klasa IIIa 

2. Adam Kuchta, klasa IIb 

3. Wiktoria Dziewięcka, klasa IId 

4. Wyróżnienie: Katarzyna Sobczyk 

             Uczniowie chętnie wzięli udział  
w konkursie, za co serdecznie dziękujemy. 
Najładniejsze stroiki oraz kartki świąteczne  
z drobnymi upominkami wykonanymi przez 
uczniów na zajęciach artystycznych zostały 
wręczone zaproszonym gościom oraz 
nauczycielom.  
        Dorota Kaczor i Jolanta Paź – opiekunki SU 
 

 
 

 
 
Fot. Krzysztof Taborski 
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Nagrodzeni w konkursie  
„Pudełko na świąteczny prezent” 

 
              Dnia 20 grudnia 2011 roku, podczas 
świątecznej akademii, nastąpiło rozstrzygnięcie 
konkursu dla gimnazjalistów: „Pudełko na 
świąteczny prezent”. Celem konkursu było 
pokazanie zastosowania matematyki w sytuacjach 
praktycznych.  
              Komisja konkursowa w składzie:  
p.Mirosława Szymańska - wicedyrektor 
gimnazjum, p.Izabela Woś - nauczyciel 
matematyki, p.Krzysztof Taborski - nauczyciel 
techniki, plastyki i zajęć artystycznych, przyznała 
ex aequo dwie pierwsze nagrody za prace 
szczególnie wyróżniające się wśród wszystkich 
prac konkursowych.  
             Nagrodzeni uczniowie to: Dominika 
Wojciechowska, kl. IIa i Sebastian Grajek, kl. 
IIa. Uczniowie otrzymali z rąk dyrektor szkoły 
pani Niny Budziosz pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody- niespodzianki.  
             Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział 
w konkursie serdecznie dziękujemy,  
a zwycięzcom gratulujemy! 

 Organizatorzy konkursu: Izabela Woś,  
                                         Krzysztof Taborski 

 

Praca Sebastiana Grajka, kl. IIa 
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Praca Dominiki Wojciechowskiej, kl. IIa  
 
 
       Fot. Krzysztof Taborski 
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30. ROCZNICA WPROWADZENIA 
STANU WOJENNEGO W POLSCE 

 

             W dniu 13 grudnia 2011r. w Gimnazjum 
w Wolicy odbył się  spektakl słowno-muzyczny 
poświęcony 30 rocznicy ogłoszenia stanu 
wojennego w Polsce. Przygotowali go uczniowie 
klas III pod kierunkiem nauczycieli p.Lidii 
Pierzak i p.Przemysława Gruszki. 

 
 

 
 

 
Fot. Krzysztof Taborski 
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Gazetka ścienna w gimnazjum  
upamiętniająca rocznicę wprowadzenia  

stanu wojennego w Polsce. 

 

Ratujmy Bartka! 

              Pod tym hasłem Klaudia Seweryn  
i Barbara Kubicka  z Klubu Miłośników 
Geografii przygotowały i przedstawiły 12 
grudnia 2011r. prezentację poświęconą historii 
najsławniejszego drzewa w Polsce. 

              Uczniowie mogli poznać szczegółowe 
informacje dotyczące jego wymiarów, przeszłości, 
ale także propozycje ratowania Bartka. 

Grażyna Barwinek 

 
Fot. Grażyna Barwinek 
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Dzień włoski w ZSO Nr 2 w Chęcinach 
 
             Nasze Gimnazjum 14 grudnia 2011 
wzięło udział w podsumowaniu Szkolnego Dnia 
Włoskiego w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach. 
Dzień Włoski zorganizowano w ramach projektu 
Comenius Regio „TBF – Ku lepszej przyszłości. 
Edukacja jako miejsce promocji regionów 
Świętokrzyskiego i Abruzzo”. Szkoła z Chęcin już 
od dłuższego czasu współpracuje z włoskim 
regionem Abruzzo. Uczestnicy projektu poznają 
kulturę, sztukę i zwyczaje zaprzyjaźnionych 
regionów. Dochodzi również do wymiany 
uczniów ze szkół biorących udział w projekcie.  
 Jednym z elementów tego projektu jest 
zorganizowanie spotkania podsumowującego 
dotychczasowe osiągnięcia.  
 

 
Ewa Budziosz i Magdalena Cieślikiewicz  

podczas prezentacji. 
 
  

 
SUKCESY  

W KONKURSACH  
PRZEDMIOTOWYCH 

 
               
              Uczennica klasy IIa Ewa Budziosz 
zakwalifikowała się do finału konkursu 
przedmiotowego z języka rosyjskiego.  
              Ewie oraz pani Anecie Sławek – 
nauczycielowi języka rosyjskiego, serdecznie 
gratulujemy i życzymy sukcesu w finale 
konkursu. 
                     REDAKCJA 
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Na takie spotkanie zostali zaproszeni 
przedstawiciele naszego Gimnazjum. W czasie 
wielu odczytów i prezentacji mogliśmy poznać 
historię, sztukę architekturę i wiele ciekawostek 
na temat włoskiego regionu Abruzzo. Wielu 
cennych informacji na temat Włoch dostarczyła  
p.Edyta Jarząbek, pracownik Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Kultury i wielki miłośnik ojczyzny 
Petrarki.  Nasi uczniowie: Ewa Budziosz, 
Sebastian Grajek z klasy II A oraz Magdalena 
Cieślikiewicz z III A  pod opieką  
p. Anny Wrzoskiewicz i p. Tomasza 
Żelichowskiego zaprezentowali wpływy włoskie 
w naszym regionie. Uczennice ubrane  
w charakterystyczne stroje przybliżyły postać 
Królowej Bony oraz osiągnięcia Kacpra Fodygi – 
wybitnego chęcińskiego architekta. Wszystkie 
występy przeplatane były melodyjnymi włoskimi 
piosenkami w wykonaniu uczennic ZS nr 2  
z Chęcin oraz Antoniny Krzywickiej – Gorzelak 
absolwentki LO w Chęcinach. Na koniec czekała 
wszystkich przyjemna niespodzianka – degustacja 
potraw włoskich. Była znakomita kawa, spaghetti 
alla bolognese, pyszna pizza w kilku wersjach, 
a na deser ciasteczka owsiane. 
 

Anna Wrzoskiewicz i Tomasz Żelichowski 
 

 
  
Źródło fot. www.checiny.pl 
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Turniej piłki 
koszykowej  

dziewcząt i chłopców 

           

             Dnia 10 grudnia 2011 roku w hali  
w Wolicy, odbył się gimnazjalny turniej piłki 
koszykowej dziewcząt i chłopców. Do zawodów 
przystąpiły reprezentacje klas trzecich z Wolicy  
i Chęcin (Wolica I, Chęciny I) oraz reprezentacje 
klas drugich i pierwszych (Wolica II, Chęciny II). 

            Po bardzo emocjonujących meczach wśród 
dziewcząt zwyciężyła Wolica II, a drugie miejsce 
wywalczyła Wolica I. Najlepszą zawodniczką 
została Agnieszka Woźnicka - uczennica klasy 
IIc z Wolicy. 

 Kolejność drużyn wśród dziewcząt: 

I  miejsce:   Wolica I 

II  miejsce:  Wolica II 

III miejsce: Chęciny II 

IV miejsce: Chęciny I 

Wyniki turnieju chłopców: 

I  miejsce:  Wolica I 

II miejsce:  Chęciny I 

III miejsce: WolicaII 

IV miejsce: ChęcinyII 

Do zawodów powiatowych awansowały dwie 
drużyny z Wolicy – gratulacje. 

                          Tomasz Dziurzyński, Rafał Gajos 
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POKAZY Z ASTRONOMII 

             10 stycznia 2012 roku w gimnazjum 
odbyły się pokazy z astronomii. Przedstawiła je 
firma Supernowa w swoim mobilnym 
planetarium umieszczonym w sali gimnastycznej 
naszego gimnazjum.  W pokazach brało udział 
129 uczniów. Dzięki nietypowej formie  seansu  
w kopule planetarium, uczniowie przenieśli się  
w wirtualną podróż po północnym niebie. 
Nauczyli się rozpoznawać gwiazdozbiory  
i zobaczyli jak były one widziane przez naszych 
przodków.  Zobaczyli również co tajemniczego 
kryją one w swoim sąsiedztwie. 

Barbara Czupryńska 
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                    źródło fot: www.towarzystwonaszdom.pl 

 

   
           źródło fot:www.gimboj.pl 
 
 

             Gimnazjum w Wolicy przyłączyło się do 
akcji charytatywnej Góra Grosza. Uczniowie 
uzbierali  31,62 zł. Pieniądze ze zbiórki zostaną 
przeznaczone na potrzebujące domy dziecka oraz 
rodziny zastępcze.  
             Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy 
przyłączyli się do akcji.  
        
     Dorota Kaczor i Jolanta Paź - opiekunki SU 

 
 
     

„Szkolne Echo”– gazetka szkolna 
Adres redakcji: Gimnazjum Nr 2 w Wolicy,  

 ul. Szkolna 35, 26-060 Chęciny 
E-mail: redakcjawolica@x.wp.pl 

Redaktor naczelny: mgr IzabelaWoś 
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  Źródło logo: www.brpd.gov.pl 

 
 
         Rok 2012 został ustanowiony Rokiem 
Janusza Korczaka. Zabiegał o to rzecznik praw 
dziecka Marek Michalak.  
        W 2012 r. przypadają dwie ważne rocznice 
związane z postacią Janusza Korczaka -  
70. rocznica śmierci w obozie zagłady  
w Treblince i 100. rocznica założenia przez 
niego Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej  
w Warszawie (obecnie Jaktorowskiej).  
         We wrześniu Sejm podjął uchwałę 
ustanawiającą rok 2012 Rokiem Janusza 
Korczaka. 
 
                       REDAKCJA 
 

 
Pomnik Janusza Korczaka w Warszawie 

 
Źródło fot: www.wikipedia.org/wiki/Janusz_Korczak 

 
 


