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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

KONKURS BIBLIJNY 

            Dnia   10. 01. 2012r. odbył się szkolny 
etap Konkursu Biblijnego . Tematem 
tegorocznego konkursu dla uczniów kl. IV- VI 
szkoły podstawowej jest Ewangelia według 
świętego Marka, a dla uczniów gimnazjum  
Księga Dziejów Apostolskich. Do konkursu 
przystąpiło pięciu uczniów gimnazjum oraz 
siedmiu uczniów szkoły podstawowej. 

Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: 

Radosław Pierzak kl. VI 

Aleksandra Wargocka kl. VI 

Alicja Serafin kl. IV 

Paulina Sobczyk I b – gimnazjum 

Weronika Kostecka I b - gimnazjum 

Katarzyna Sobczyk III c – gimnazjum 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.                                         

Katechetka Mariola Kaczor 

 
Wyróżnienie dla naszego gimnazjum    

 
              Nasi gimnazjaliści zaprezentowali się na 
XVII GMINNYM PRZEGL ĄDZIE 
WIDOWISK JASEŁKOWYCH  zorganizowa-
nym dnia 22.01.2012r. przez Miejsko – Gminny 
Ośrodek Kultury w Chęcinach wspólnie  
z Burmistrzem Gminy i Miasta Chęciny. Młodzież 
wystąpiła w Klasztorze Ojców Franciszkanów  
w Chęcinach.  
            Jury w składzie:  Hubert Guza – teatrolog 
WDK,  Irena Wawrzczak – teatrolog WDK, 
Tomasz Rak – etnograf Muzeum Wsi Kieleckiej 
w Tokarni przyznało naszym gimnazjalistom 
wyróżnienie za oprawę muzyczną widowiska 
jasełkowego. 
            Gimnazjalistów do konkursu przygotowa-
li: p.Aneta Papka, ks. Artur Zakrzewski oraz  
p. Przemysław Gruszka. 

                   REDAKCJA 
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Gimnazjalistki podczas konkursu. 

 

 
 

 
Źródło foto: www.mgok.checiny.pl 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Pierwsza pomoc przedlekarska  

               Przed feriami w gimnazjum zostały 
przeprowadzone, przez wykwalifikowanego 
ratownika medycznego p.Leszka Mączkę, zajęcia 
na temat zasad przeciwdziałania hipotermii oraz 
zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekar-
skiej. 

Cele zajęć: 

- zapoznanie uczniów z działaniem niskiej 
temperatury na organizm człowieka; 

- przyswojenie wiedzy na temat pierwszej 
pomocy w przypadku wychłodzenia 
organizmu; 

- przyswojenie wiedzy oraz nabycie 
praktycznych umiejętności z zakresu 
podstawowych czynności resuscytacyjnych; 

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za 
jakość udzielania pierwszej pomocy. 

Opracowanie: Joanna Dziuba 

 
 
 

SUKCESY W KONKURSACH 
PRZEDMIOTOWYCH 

 
             Uczennica klasy IIa, Ewa Budziosz 
została laureatką Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Rosyjskiego. Serdecznie gratulujemy 
Ewie oraz - p. Anecie Sławek, nauczycielce  
j. rosyjskiego.  
 

FINALI ŚCI KONKURSÓW  
Imię i nazwisko 

ucznia przedmiot Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Aleksandra 
Zaława, kl. IIIc 

język polski 
mgr Renata 
Sowińska 

Dominik 
Szewczyk,  
kl. IIIc 

chemia 
mgr Irena 
Sobieraj 

Wiktor Kuźma, 
kl. IIIc 

geografia 
dr Grażyna 
Barwinek 

 
Przed finalistami kolejny etap konkursu. Mamy 
nadzieję, że wszyscy zostaną laureatami. 
Gratulujemy dotychczasowych sukcesów 
 i trzymamy kciuki za powodzenie w finale!!! 

REDAKCJA           
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III Gminna Gala Mistrzów Sportu 

W Wolicy 
 

             Miło nam poinformować, że nasz 
nauczyciel pan Dariusz Gorzelak został 
zwycięzcą plebiscytu gminnego w kategorii 
TRENER ROKU 2011, natomiast 
SPORTOWCEM ROKU 2011 został uczeń 
naszego gimnazjum, odnoszący sukcesy w tenisie 
stołowym - Wiktor Stawiarz, kl. IIb.  
Wyróżnienie za propagowanie sportu na terenie 
gminy otrzymał pan Marian Budziosz - 
założyciel klubu sportowego „ Świt Wolica”, 
emerytowany dyrektor ZSO w Wolicy. 
            Uroczystość podsumowania sportowych 
wydarzeń roku 2011 odbyła się w hali sportowej 
naszego gimnazjum w dniu 28 stycznia 2012 
roku. 
 
Więcej informacji o tym sportowym wydarzeniu 
można przeczytać  na stronie: www.checiny.pl 
 

REDAKCJA 



III GMINNA GALA SPORTU W WOLICY 
 

 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny  

pan Robert Jaworski dokonuje otwarcia  
III Gminnej Gali Mistrzów Sportu 2011 

 
Pan Marian Budziosz- założyciel klubu ŚWIT-
WOLICA, emerytowany dyrektor ZSO w Wolicy 

otrzymał wyróżnienie  
za propagowanie sportu na terenie naszej gminy. 

 
Pan Dariusz Gorzelak, nauczyciel wychowania 

fizycznego w ZSO w Wolicy – TRENER ROKU 2011 
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Od lewej: Sławomir Szmal- legendarny zawodnik piłki 
ręcznej i  Konrad Stawiarz, kl. IIb – SPORTOWIEC 

ROKU 2011 
 

 
Chór szkolny podczas występu na Gali Mistrzów. 

 

 
Zdjęcie pamiątkowe 

  z III Gminnej Gali Mistrzów Sportu 21.01.2012 
 

 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

  UCZNIOWIE KLAS TRZECICH 
Z WIZYT Ą W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2  

W CHĘCINACH 
 

             Dnia 9 lutego 2012 roku uczniowie klas 
III gimnazjum wraz z nauczycielami: p. Anną 
Wrzoskiewicz, p. Agnieszką Gajos, p. Teresą 
Gocał zostali zaproszeni do odwiedzenia Zespołu 
Szkół Nr 2 w Chęcinach. Na trzecioklasistów 
czekały zabawy i konkursy- „Łamigłówki mądrej 
główki”. Uczniowie biorący udział w konkursach 
otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe 
dyplomy, a wszyscy pozostali uczestnicy 
spotkania - upominki. 
            Wizyta w szkole ponadgimnazjalnej była 
również okazją do zapoznania się z ofertą szkoły, 
nowymi kierunkami kształcenia. Uczniowie 
obejrzeli również pracownie lekcyjne i bibliotekę 
szkolną. Mieli także możliwość porozmawiania ze 
starszymi kolegami.  

       REDAKCJA 
 

Dyrekcja ZSO w Wolicy oraz wychowawcy  
i uczniowie klas III składają podziękowania 

Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz Młodzieży 
Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach 

 za zaproszenie i serdeczne przyjęcie  
naszej młodzieży w progach szkoły. 
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Źródło foto: www.zspcheciny.cal.pl 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
 

II Ogólnopolski  
Festiwal Piosenki Rosyjskiej 

 
 

 

              28-29 marca 2012 roku w Łodzi 
odbędzie się II Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Rosyjskiej - od tradycji do współczesności pod 
hasłem „Od czego zaczyna się Ojczyzna...” 
       Do udziału w Festiwalu w kategorii 
SOLISTA zakwalifikowała się nasza uczennica 
Izabela Kubicka (kl.IIIc)  z piosenką 
A.Babadżanjana "Muzyka".    W kategorii 
ZESPOŁY także wystartują nasze dziewczyny  
z IIIc - Iza Kubicka, Basia Kubicka i Klaudia 
Seweryn, z rosyjską piosenką ludową „To nie 
wieter...”    Kwalifikacja uczestników odbyła się 
na podstawie wysłanych nagrań z wykonaniem 
wymienionych piosenek. Do konkursu uczennice 
przygotowali: pan Przemysław Gruszka i pani 
Jevgenija Kulczycka. 

          Nagrodą główną w konkursie jest 
tygodniowa wycieczka do Sankt-Petersburga. 
Życzymy dziewczynom wygranej! Trzymamy 
kciuki! 
               Jevgenija Kulczycka 

 

 
 
 

„Nauka nie ma żadnej ojczyzny, 
gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.” 

Ludwik Pasteur 
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DZIEŃ KORCZAKA 
W NASZEJ SZKOLE 

 
 

 
Źródło logo: www.brpd.gov.pl 

 
 

Rok 2012 został ogłoszony rokiem Janusza 
Korczaka - polskiego pisarza, publicysty, lekarza, 
działacza społecznego, a przede wszystkim 
wielkiego przyjaciela dzieci. W ogólnopolskie 
obchody włączyło się także nasze gimnazjum.  
10 lutego 2012 r. był dniem, w którym uczciliśmy 
pamięć autora  „Króla Maciusia Pierwszego” – 
wspaniałej, mądrej lektury dla dzieci. Hasłem 
przewodnim naszych rozważań była  myśl pisarza 
- nie można zostawić świata takim jaki jest.  

Uczniowie przedstawili przygotowane 
według własnego pomysłu prezentacje 
multimedialne, które przybliżyły postać Janusza 
Korczaka. Wysłuchaliśmy m.in. biografii pisarza 
w języku angielskim oraz fragmentów  jego 
utworów, poświęconych dzieciom, ich prawom  
i miejscu w świecie. 
            Uczniowie gimnazjum nie tylko 
wysłuchali prezentowanych przez kolegów  
i koleżanki informacji, ale także wykonali plakaty 
poświęcone tematyce związanej z ideami 
głoszonymi przez  Janusza Korczaka. W czasie 
warsztatów plastycznych tworzyli również 
pomniki pisarza z masy solnej.   
             Na zakończenie zebrani obejrzeli film  
w reżyserii Andrzeja Wajdy „Janusz Korczak”.  

Nad przygotowaniem i przebiegiem tego 
spotkania czuwali   nauczyciele historii: p. Lidia 
Pierzak i  p. Anna Wrzoskiewicz oraz nauczyciel 
języka polskiego p. Tomasz Żelichowski. 
   

Ewa Budziosz 
p. Tomasz Żelichowski 

 
 

 



DZIEŃ KORCZAKA- FOTORELACJA 
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Fot: Krzysztof Taborski 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 
II miejsce  

w eliminacjach okręgowych 
 „ Świętokrzyskiego Turnieju 
Innowacji i Kreatywno ści” 

dla gimnazjalistów 
   
                  
 

              Dnia 12 marca 2012 roku w Jędrzejowie 
odbyły się pierwsze eliminacje okręgowe  
w ramach „ Świętokrzyskiego Turnieju 
Innowacji i Kreatywno ści” , którego organi-
zatorami są: Biuro Innowacji Urzędu 
Marszałkowskiego oraz Świętokrzyskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli. Do udziału w elimi-
nacjach zgłosiły się 54 gimnazja, które zostały 
podzielone na pięć okręgów. Każde gimnazjum 
będzie reprezentowane przez 3-osobowe drużyny. 
Trzy najlepsze drużyny z każdych eliminacji 
zostaną zakwalifikowane do udziału w finale 
wojewódzkim. Celem Turnieju jest rozwijanie 
wśród uczniów umiejętności logicznego myślenia,  
postaw kreatywnych i umiejętności pracy  
w grupie oraz popularyzacja wiedzy na temat 
innowacyjności.  

           Na eliminacjach w Jędrzejowie znalazły się 
gimnazja: Nr 1 w Jędrzejowie, Nr 2  
w Jędrzejowie, Kurzelów, Krasocin, Sobków, Nr 
1 Włoszczowa, Nr 2 Włoszczowa, Gimnazjum 
Nr 2 w Wolicy. Uczniowie w pierwszym etapie 
eliminacji mieli za zadanie ułożyć jak największą 
liczbę figur w grze logicznej Pentomino, 
natomiast w drugiej rundzie rozwiązywali 
interdyscyplinarny quiz wiedzy, który został 
przeprowadzony z wykorzystaniem technik 
multimedialnych.  

             Do finału Świętokrzyskiego Turnieju 
Innowacji i Kreatywności, awansowały trzy 
zespoły, które na etapie okręgowym zajęły 
następujące miejsca: 

• Miejsce I - Gimnazjum nr 2 w 
Jędrzejowie. 

• Miejsce II - Gimnazjum nr 2 w Wolicy: 
Ewa Budziosz kl. IIa, Piotr Żurek kl.IIa, 
Dominik Szewczyk kl. IIIc. 

• Miejsce III - Gimnazjum w Krasocinie. 
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źródło foto: www.spinno.pl 

            Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. 
Nasi uczniowie za II miejsce otrzymali: 
komputerowe myszki bezprzewodowe, foldery  
o atrakcjach turystycznych Jędrzejowa oraz 
pamiątkowy dyplom.  

            Dodatkową atrakcją dla uczestników 
Turnieju były pokazy naukowe z fizyki i chemii 
oraz pokazy robotów, przygotowane przez Biuro 
Innowacji. 

            Nasza drużyna przygotowywała się do 
konkursu pod okiem nauczycieli: p. Grażyny 
Barwinek i p. Izabeli Woś. 
 

Gratulujemy sukcesu i życzymy  
powodzenia  w finale konkursu!!! 

                                                                                                               
Izabela Woś 

 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Dodatkowe atrakcje 
 dla uczestników „Świętokrzyskiego Turnieju 

Innowacji i Kreatywno ści”: 
 

 
Udział w pokazach naukowych z fizyki i chemii 

przygotowanych przez Biuro Innowacji. 
 

 
Pokazy robotów. 

 
źródło foto: www.spinno.pl 
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XIX konkurs pod hasłem 
„ Życie i twórczość Józefa Wybickiego”. 

 

 
 

W minionym tygodniu uczniowie klas 
drugich - Wiktor Klusek  z kl. IIA oraz 
Magdalena Ptak z kl. IID, przygotowywani pod 
kierunkiem nauczyciela polonisty – p. Tomasza 
Żelichowskiego, wzięli udział w organizowanym 
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Kielcach  XIX konkursie pod hasłem  „Życie  
i twórczość  Józefa Wybickiego”.  Przypadająca 
w tym roku 190. rocznica śmierci Józefa 
Wybickiego oraz 85-lecie ustanowienia Mazurka 
Dąbrowskiego hymnem narodowym,  były dobrą 
okazją do poznania nowych faktów o tym 
ważnym  symbolu narodowym. 
 Życie autora Pieśni Legionów Polskich we 
Włoszech, jego twórczość polityczna, społeczna  
i literacka, była tematem pierwszej części testu, 
który pisali uczniowie. W drugiej trzeba było 
wykazać się znajomością Mazurka Dąbrowskiego 
– okoliczności jego powstania oraz wskazać, jak 
pierwowzór różni się od wersji nam współczesnej.  
 Do testu przystąpiło wiele szkół z Kielc  
i powiatu kieleckiego. Magdalena Ptak i Wiktor 
Klusek godnie reprezentowali naszą szkołę  
i w dużym stopniu poszerzyli swoją wiedzę. 
 Na zakończenie konkursu uczniowie 
otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. 
Dodatkową atrakcją była możliwość zwiedzenia 
Izby Pamięci poświęconej Józefowi Wybickiemu, 
która znajduje się w budynku ZSP nr 1  
w Kielcach. 
 
                     p.Tomasz Żelichowski 

 



  

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
 

WALKA O ŻYCIE !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Emilia Pawlak 

Ta piękna dziewczyna, którą widzicie na zdjęciu 
to Emilia. Emi ma 28 lat i pochodzi z Tokarni. 
Jest zdolną, pełną życia osobą dla której los 
okazał się niezwykle okrutny. W listopadzie 2011 
roku Emi zaczęła odczuwać lekki ból nogi  
i dostrzegła pod kolanem niewielką opuchliznę. 
Zgłosiła się do ortopedy. Od lekarza usłyszała 
informację, której nikt się nie spodziewał – 
podejrzenie nowotworu kości. I wtedy wszystko 
się zaczęło. Szereg badań, wizyt w szpitalach, 
konsultacji, a w końcu ostateczna diagnoza 
osteosarcoma czyli nowotwór złośliwy kości. 

          Rozpoczęła się walka o ŻYCIE Emilii!  

          Obecnie Emilka jest pod stałą opieką 
medyczną i wymaga wieloetapowego leczenia 
począwszy od chemioterapii, a kończąc na 
zabiegu operacyjnym oraz powtórnej 
chemioterapii. Jeżeli to standardowe leczenie nie 
przyniesie efektów będziemy szukać pomocy w 
ośrodkach zagranicznych. Leczenie jest bardzo 
kosztowne, dlatego prosimy o pomoc. 

          Wystarczy w rozliczeniu podatkowym za 
rok 2011 w rubryce: „Wniosek o 1% podatku 
należnego na rzecz organizacji użytku 
publicznego” wpisać nr KRS: 0000347949,  
a jako cel szczególny wpisać „na leczenie  
i rehabilitacj ę P/1 Emilia Pawlak”.  

          Was nie kosztuje to absolutnie nic, 
natomiast dzięki temu będzie możliwe 
zapewnienie jej fachowej opieki medycznej 
podczas leczenia i dalszej rehabilitacji. Środki 
zgromadzone na rachunku fundacji mogą być 
wykorzystane wyłączenie na zrefundowanie 
leczenia i rehabilitacji Emi i wymagają 
szczegółowego udokumentowania. 
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Jeśli ktoś chciałby przekazać środki w postaci 
darowizny, dane do przelewu poniżej:  
Fundacja "Wspólnym Krokiem” 

54-206 Wrocław 

ul. Legnicka 65 

KRS: 0000347949 

nr konta: 14 1090 1131 0000 0001 1788 1183 

z dopiskiem: "Darowizna na leczenie  
i rehabilitacj ę Emilia Pawlak P/1" 

Taka darowizna może zostać odliczona od 
dochodu w zeznaniu podatkowym za 2011. 
Warunkiem jest posiadanie potwierdzenia 
przelewu bankowego na rachunek fundacji oraz 
wykazanie kwoty darowizny w zeznaniu 
podatkowym za 2011.        

Akcję na rzecz Emi śledzić można na Facebook’u 
pod linkiem: 

https://www.facebook.com/events/290691137647
252/ 

Kochani! Liczymy na Waszą pomoc! Pamiętajcie 
– DOBRO POWRACA  

Więcej informacji – w sekretariacie szkoły. 

Monika Szymańska 

 

Nie bądźmy obojętni. 
Włączmy się do akcji pomocy. 

 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
 

„PUNKT ZWROTNY” 
 
              Dnia 9 marca 2012 uczniowie 
gimnazjum obejrzeli spektakl profilaktyczno-
edukacyjny „Punkt zwrotny”  w wykonaniu 
aktorów Teatru Profilaktycznego „Inspiracja”   
z Krakowa. 

 „Spektakl rozpoczyna dynamiczna scena. Do 
odpoczywającego w parku mężczyzny na wózku 
inwalidzkim, podbiega uciekający przed policją 
młody diler narkotyków. Mężczyzna pomaga mu 
zmylić pościg, ale na tej sytuacji nie kończy się 
ich znajomość. Pozornie nie łączy ich nic, jednak 
okazuje się, że mają podobne charaktery  
i problemy. W życiu obu mężczyzn swoje piętno 
odcisnęły nałogi, którym ulegli. Starszy z nich 
zapłacił już za to wysoką cenę i teraz próbuje 
uświadomić młodszemu, jakie mechanizmy 
rządzą procesami uzależnień. Jednak młodzi 
rzadko chcą słuchać starszych. Czy dla któregoś  
z nich to spotkanie stanie się "Punktem 
zwrotnym" w życiu?” [*] 

[*] www.inspiracja.krakow.pl 

             W spektaklu został wyeksponowany 
problem konsekwencji, jakie niosą ze sobą 
uzależnienia. Zostało postawione pytanie: „Czy 
warto?”  Mamy nadzieję, że wszyscy 
gimnazjaliści po obejrzeniu spektaklu zrozumieli, 
że odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna: 
NIE WARTO! 

                         REDAKCJA 

 

Źródło foto: www.checiny.pl 
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REDAKCJA 
 

 
Z REDAKCYJNEJ POCZTY 
 

Na adres redakcji gazetki „Szkolne Echo”: 
redakcjawolica@x.wp.pl otrzymaliśmy od pana 
Michała Kubickiego e-maila o poniższej treści: 

 
 

Witam, 
Przeglądając niedawno stronę szkoły w Wolicy 
trafiłem na gazetkę szkolną "Szkolne Echo", która 
z tego co się zorientowałem prężnie funkcjonuje 
i ewoluowała od czasu kiedy wydana została  
w nr 1 w 2000 r. Akurat na strychu miałem ów 
pierwszy numer i jak się okazało kilka innych, 
dlatego postanowiłem przesłać ich skany (mimo, 
że uważam iż pani redaktor Iza Woś posiada je 
wszystkie). Ciekawe dla obecnych uczniów na 
pewno będą wywiady z nauczycielami oraz listy 
przebojów. Sporo lat minęło, ale wspomnienia 
wciąż żywe, a przez archiwalne "Szkolne Echo" 
dodatkowo nasycone ciekawymi faktami. Kończąc, 
chcę pogratulować rozwoju gazetki zarówno 
opiekunom jak i uczniom, którzy fantastycznie się 
starają przez co gazetka jest ciekawa, a to 
najważniejsze w tego typu wydaniu. Pozdrawiam  
i życzę samych sukcesów! 

                                      Michał Kubicki  

Michał Kubicki - ukończył nasze gimnazjum  
w roku 2004, obecnie student 5-go roku 
Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej  

w Lublinie (dopisek redakcji). 
 
 

               Redakcja bardzo serdecznie dziękuje 
Panu Michałowi Kubickiemu za słowa uznania 
skierowane pod naszym adresem. To bardzo miłe, 
że nasi absolwenci nadal pamiętają o naszym 
gimnazjum. Co do archiwalnych numerów gazetki 
„Szkolne Echo” z lat 2000-2002 (15 numerów + 
numer specjalny z okazji otwarcia gimnazjum  
w 2001r.) to rzeczywiście wszystkie numery nadal 
posiadam i postaram się przybliżyć je obecnym 
uczniom.  
                 Izabela Woś 
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FOTOKRONIKA KLASOWA 
 

            Redakcja „Szkolnego Echa” proponuje 
klasom gimnazjalnym zamieszczanie „fotek  
z życia klasy”. Zdjęcia przeznaczone do publikacji 
prosimy przesyłać e-mailem na adres redakcji  
z informacją, kto jest autorem fotografii.  

REDAKCJA 

 
Dzień Kobiet w klasie Ib. 

 

 
 Fot: Bartek Gad, kl. Ib 

 
 
 
 

 

 
 
 

    „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 

 


