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7 KWIETNIA – DZIE Ń PRACOWNIKA 
                            SŁUŻBY ZDROWIA  

 

W numerze: 
• Kandydat na Belfra roku 2011/2012- str. 2 
• II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Łodzi– str.3 
• X Międzynarodowa Historyczna Konferencja Internetowa 

w ramach projektu „Akademia Dziecięcej Dyplomacji” – str. 4 
• Sukcesy w konkursach przedmiotowych – str. 5 
• Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom”- str. 6 
• Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – str. 7 
• Sport szkolny –str.8 
• Dzień Oszczędzania Energii – str. 9 
• Pokaz astronomiczny „Słońce i jego rodzina” – str. 9 
• Wiosna, ach to ty! – str.10-11 
• IV Wiosenny Turniej z Klasą – str. 12 
• Akcja „Sprzątanie świata” – str. 13 
• Z wizytą w gimnazjum – str.14 

 

 

   

1 MAJA – ŚWIETO PRACY 
 

2 MAJA- DZIE Ń FLAGI RP 
 

3 MAJA- ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA 
 

26 MAJA – ROCZNICA PACYFIKACJI WSI WOLICA 
 

 

30 KWIETNIA – 
DZIEŃ ZIEMI 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

          Po raz szósty gazeta ECHO DNIA ogłosiła 
Plebiscyt „Belfer Roku”.  

          W tym roku jednym z kandydatów, 
pretendujących do zaszczytnego miana "Belfra 
Roku"  jest pan Przemysław Gruszka, 
nauczyciel muzyki w naszej szkole. 

 

Pan Przemysław Gruszka 

Od 18 lat jest nauczycielem muzyki w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Wolicy. Interesuje 
się muzyką, astronomią, fotografią i komputerami. 
Ma żonę i dwóch synów – Maćka (ucznia III klasy 
gimnazjum) oraz Olka (ucznia III klasy szkoły 
podstawowej). 

JAK GŁOSOWA Ć? 

Są dwa sposoby głosowania: 

1. Wyślij SMS o treści: 

BELFER.Przemysław Gruszka - pod numer 
71466 (Koszt jednego SMS-a to 1,23 zł  z VAT) 
 
2. Głosuj za pomocą kuponu, który codziennie 
publikowany jest w Echu Dnia. 

UWAGA! GŁOSUJEMY DO 21 MAJA 2012   
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          Pozostałe informacje o plebiscycie, a także 
klasyfikacja wojewódzka on line dostępne są na 
stronie internetowej gazety Echo Dnia: 
www.echodnia.eu 

Nasi nauczyciele są w gronie laureatów 
plebiscytu BELFER ROKU, 

wcześniejszych edycji: 

• Pani Agnieszka Gajos, nauczyciel 
biologii, chemii oraz przyrody – BELFER 
ROKU 2010/2011. 

 

 

• Pan Dariusz Gorzelak, nauczyciel 
wychowania fizycznego - 7 miejsce  
w klasyfikacji ogólnej (wojewódzkiej), 3 
miejsce w powiecie i 1 miejsce                        
w kategorii nauczycieli gimnazjum   
w plebiscycie BELFER ROKU 
2009/2010. 

 

• Pani Jevgenija Kulczycka, nauczyciel 
języka rosyjskiego – 3 miejsce w trójce 
najpopularniejszych nauczycieli powiatu 
kieleckiego BELFER ROKU 2008/2009. 

Czy Belfrem Roku 2011/2012  
zostanie Pan Przemysław Gruszka? 

Trzymamy kciuki i życzymy sukcesu!!! 

Źródło fotografii: www.echodnia.eu 

                                                        REDAKCJA 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

II Ogólnopolski 
 Festiwal Piosenki Rosyjskiej 

 
 W dniach 27-29 marca 2012 roku 
 w Teatrze Muzycznym w Łodzi odbył się  
II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej 
w którym wzięły udział  nasze uczennice  z klasy 
IIIc: Barbara Kubicka, Izabela Kubicka 
i Klaudia Seweryn. 
           Organizatorami i patronami Festiwalu byli:  
Fundacja  „Russkij mir”, Ambasador Federacji 
Rosyjskiej, Marszałek Województwa Łódzkiego, 
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładow-
ców Języka Rosyjskiego, Uniwersytet Warszaw-
ski, Prezydent miasta Łódź, Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji, Kuratorium Oświaty w Łodzi, 
XV LO im. Jana Kasprowicza w Łodzi, XXV LO 
im. Stefana Żeromskiego w Łodzi  i inni.  
 Przez dwa dni uczestnicy wykonali 100 
piosenek. Zadanie jurorów przy wybraniu 
laureatów było bardzo trudne, ze względu na 
wysoki poziom wykonawców. 
 Nasze dziewczyny zaśpiewały na tak 
prestiżowej scenie bardzo dobrze, ale niestety nam 
nie udało się wejść do nielicznej grupy bardziej 
doświadczonych uczestników, którzy zostali  
laureatami. My z wielką przyjemnością 
pogratulowaliśmy  przedstawicielce z Kielc 
Małgorzacie Nakoniecznej z V LO, która 
otrzymała Nagrodę Główną – wycieczkę do 
Moskwy. 
            Nasze uczennice otrzymały Certyfikaty 
udziału w tak prestiżowym Festiwalu. Przed 
uczestnikami i gośćmi festiwalu wystąpił także 
łódzki zespół "Balałajki" oraz zespół "Lech-a-
Rus". 
 Do konkursu nasze dziewczyny 
przygotował nauczyciel muzyki Pan Przemysław 
Gruszka. Gratulujemy!     
                                     Jevgenija Kulczycka 
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Iza Kubicka śpiewa na łódzkiej scenie piosenkę 

„Muzyka”Arno Babadżaniana. 
 

 
Zespół z Wolicy zaśpiewał piosenkę ludową  

„To nie wietier wietku kłonit…”  
Akompaniament: p. Przemysław Gruszka. 

 

 
Od lewej: Klaudia Seweryn, Barbara Kubicka,  
                 Izabela Kubicka.(kl.IIIc) 

 
Fot. p. Jevgenija Kulczycka 
 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

X Mi ędzynarodowa  
Historyczna Konferencja Internetowa 

w ramach projektu  
„Akademia Dziecięcej Dyplomacji” 

 
 To były trzy niezapomniane tygodnie dla 
uczestników i ich opiekunów. Temat konferencji 
– „Wojna 1812 roku”.  Organizatorem została 
Szkoła nr 3 z Nielidowa (Obszar Twerski, Rosja), 
nasz partner w projekcie „Akademia Dziecięcej 
Dyplomacji w drodze do kultury Pokoju”.  Rok 
2012 w Rosji ogłoszono Rokiem Historii, bo   
w tym roku w kalendarzu rosyjskim  jest kilka 
jubileuszowych dat historycznych, bardzo 
ważnych dla całej ludzkości. Jedna z nich – wojna 
z Napoleonem 1812 roku.   
 Aby zostać uczestnikiem konferencji 
trzeba było wysłać referat, zgodnie z podanymi 
tematami. W tak nowym dla nas wydarzeniu, 
zdecydowała się wziąć udział uczennica klasy IIa 
naszego Gimnazjum – Ewa Budziosz. 
Wybrałyśmy temat – „Pomniki M.Kutuzowa  
w Polsce”.  Okazało się że słynny rosyjski 
feldmarszałek zmarł w Bolesławcu (dawniej – 
Buncłau) i tam jest ulica, która nazwana została 
jego imieniem,  a  w samym centrum miasta – 
pomnik M.Kutuzowa. Natomiast  w Bolesławicy 
(Tillendorf) jest drugi pomnik na cześć 
M.Kutuzowa. Tam on prosił pochować jego 
serce…Z pomocą nauczycielki języka rosyjskiego 
Jevgenii Kulczyckiej  Ewa napisała poważną 
pracę naukową i  otrzymała bardzo pozytywną 
recenzję specjalisty Instytutu Doskonalenia 
Nauczycieli  Obszaru Twerskiego.  Prawdę 
mówiąc  informacja podana w referacie Ewy dla 
wielu Rosjan była ciekawostką. Mało kto wie  
o tym,  co wydarzyło się 200 lat temu  
w Bolesławcu i  stało się także faktem historii 
Polski. Dla ustalenia prawdy historycznej trzeba 
było sięgnąć do literatury naukowej w języku 
polskim i rosyjskim.  
 Pierwszym etapem, był etap „pytanie – 
odpowiedź”. My zadałyśmy 5 pytań do treści prac 
pięciu różnych uczestników i tyle samo pytań 
otrzymała Ewa od innych uczestników. Trzeba 
było wyszukać odpowiedni materiał i podać 
prawidłowe odpowiedzi. 
 Drugi etap – konkurs wiedzy na temat 
wojny 1812 r. Jn zawierał  30 pytań z historii, 
literatury, malarstwa na które trzeba było 
odpowiedzieć do godz. 24.00 czasu  
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moskiewskiego.  W tym konkursie Ewie bardzo 
przydała się umiejętność korzystania z rosyjskich 
wyszukiwarek Internetowych, którą nabyła  
w czasie przygotowywania się do konferencji. 
 Trzeci etap – konkurs mini-esej na temat 
„Czy to Moskwa zagubiła Napoleona?”. 
Wszystkie prace były dostępne dla każdego z nas. 
Można było zapoznać się z bardzo różnym 
traktowaniem wydarzeń (pożar Moskwy, 
przyczyny porażki francuskiego wojska, ucieczka 
Napoleona z Rosji i inne).   
 

 
Ewa Budziosz łączy się z organizatorami konferencji. 
 
             Ewa Budziosz była jedyną 
przedstawicielką z zagranicy. Została wyróżnio-
na „Za szacunek do historii Rosyjskiej”  
i otrzymała Dyplom. 
 Cieszymy się, że zapoznałyśmy się z nową 
dla nas formą nauczania, kiedy jeden uczeń, uczy 
się od drugiego, bo ta wielka „zabawa” wciąga, 
zmusza do czytania prac innych uczestników, 
poszukiwania informacji w encyklopediach 
i w Internecie, a także jednocześnie jest wielką 
promocją szkoły. 
 W konferencji brało udział 34 uczniów   
z Rosji (Andreapol,  Zachodnia Dwina, Nelidowo, 
Kirow, Smoleńsk, Noworosyjsk), z Białorusi 
(Mińsk, Mogilew) i z Polski (Wolica). 

Bardzo dobrze byłoby zorganizować coś 
podobnego w naszym regionie. 

                                                                             
Jevgenija Kulczycka, koordynator projektu                                                      

„Akademia Dziecięcej Dyplomacji 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

PODSUMOWANIE  
KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 

 
 

Nasi uczniowie odnieśli sukcesy w tegorocznych 
wojewódzkich konkursach przedmiotowych 
organizowanych przez Kuratorium Oświaty  
w Kielcach: 
 
 
• Ewa Budziosz, kl. IIa – laureatka konkursu  

z języka rosyjskiego. 
      Nauczyciel: mgr Aneta Sławek  
 
• Aleksandra Zaława, kl. IIIc  – finalistka 

konkursu z języka polskiego. 
      Nauczyciel: mgr Renata Sowińska 
 
• Wiktor Ku źma, kl. IIIc  – finalista konkursu 

z geografii. 
      Nauczyciel: dr Grażyna Barwinek 
 
• Dominik Szewczyk, kl. IIIc – finalista 

konkursu z chemii. 
Nauczyciel: mgr Irena Sobieraj 
 
 

            Gratulujemy zarówno uczniom jak 
i nauczycielom, którzy doprowadzili uczniów do 
sukcesu!!! 

 
REDAKCJA 

 
 

 
 

Dyplom dla Ewy Budziosz – uczestniczki  
X Międzynarodowej Historycznej Konferencji 

Internetowej w ramach projektu  
„Akademia Dziecięcej Dyplomacji”. 
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LAURY DLA LAUREATÓW 
 KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 

               20 kwietnia 2012r. w Wojewódzkim 
Domu Kultury  w Kielcach wręczono laury 
laureatom konkursów przedmiotowych.  
Pojawiło się 236 laureatów z jedenastu konkursów 
oraz ich rodzice i nauczyciele. Wśród najlepszych 
znalazła się uczennica klasy II A Ewa Budziosz- 
laureatka konkursu z języka rosyjskiego. 

         Jak podkreślił dyrektor Świętokrzyskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli – pan Jacek 
Wołowiec,  jest to dopiero początek kariery 
zdolnych gimnazjalistów. 

         Serdeczne gratulacje i podziękowania  dla 
Ewy za pracę, trud, zaangażowanie oraz 
poświęcenie  jakie włożyła w przygotowania do 
konkursu. Nie pozostaje zatem życzyć nic innego 
jak dalszych sukcesów! Gratulacje!!! 

Aneta Sławek 

 
Na zdjęciu (trzecia od lewej): Ewa Budziosz –  

laureatka konkursu przedmiotowego 
 z języka rosyjskiego. 

 
 



 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
WIEDZY PO ŻARNICZEJ  

 „MŁODZIE Ż ZAPOBIEGA 
POŻAROM” 

         OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY 
POŻARNICZEJ  „MŁODZIE Ż ZAPOBIEGA 
POŻAROM”, którego celem jest 
popularyzowanie wśród dzieci     i młodzieży 
zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa.                   

        W dniu 14.03.2012r. w Gimnazjum odbyły 
się szkolne eliminacje OTWP. Do konkursu 
przystąpiło 17 uczniów z klas I-III. Test okazał się 
dość trudny, można było zdobyć maksymalnie 40 
punktów.  Do kolejnego etapu zakwalifikowali się 
najlepsi: ANETA MY ŚLI ŃSKA kl.Ia, uzyskując 
28 pkt (70%), ANNA WOŚ kl.IIIb z wynikiem  
24 pkt (60%), SEBASTIAN GRAJEK kl.IIa - 
24 pkt. (60%).  

     Gminne eliminacje OTWP zostały 
przeprowadzone w Szkole Podstawowej  
w Tokarni 30 marca br. W kategorii gimnazjum  
I miejsce zdobyła ANETA MY ŚLI ŃSKA, 
przechodząc do   kolejnego etapu.  

       Finał powiatowy, w którym łącznie 
uczestniczyło 42 uczniów z 19 gmin powiatu 
kieleckiego oraz miasta Kielce, odbył się 13 
kwietnia w Komendzie Miejskiej PSP w Kielcach. 
Poziom turnieju był bardzo wysoki i wyrównany. 
Nasza zawodniczka była o jeden punkt od 
podium. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
będzie lepiej.  

Joanna Dziuba- nauczyciel edukacji 
                           dla  bezpieczeństwa 
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Etap gminny konkursu 
 „Młodzież zapobiega pożarom” 

 

Druga od lewej: Aneta Myślińska – I miejsce 

 

Finał powiatowy konkursu 
 „Młodzież zapobiega pożarom” 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

             Klasa IIA kontynuuje w bieżącym roku 
szkolnym udział w projekcie Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej.  

             Projekt ma na celu ukształtowanie 
świadomości  młodego odbiorcy sztuki filmowej  
i przygotowanie go na odbiór filmów 
niekomercyjnych i ambitnych. W pierwszym 
semestrze uczniowie obejrzeli filmy: 

• „Polowanie na króliki” w reż. P. Noyce, 
• „Jeździec wielorybów” w reż. N. Caro, 
• „Persepolis” w reż. V. Paronnaud i M. Satrapi, 
• „Twardziel” w reż. D. Buck 
• „Fighter – kochaj i walcz” w reż. N. Arthy. 

Tematyka wymienionych obrazów dotyczy 
problemów współczesnej młodzieży, związanych 
z wyobcowaniem, brakiem porozumienia  
z najbliższymi. Reżyserzy podejmują próbę 
wskazania młodym ludziom sposobów 
odnalezienia się w otaczającym  świecie, 
poszukiwania w nim własnego miejsca. 

           Rozwijając swoje pasje uczniowie klasy  
IIA wraz z wychowawcą, nauczycielem języka 
polskiego p. Tomaszem Żelichowskim,  zwiedzają 
także kieleckie muzea. W Muzeum Narodowym  
w Kielcach brali udział w lekcjach muzealnych, 
których tematem była sztuka baroku w Polsce, zaś 
w Muzeum Historii Kielc poznali dzieje stolicy 
regionu od czasów prehistorycznych do 
współczesności. W czasie ostatniego wyjazdu, 
razem z panią wicedyrektor szkoły Mirosławą 
Szymańską, zwiedzili Muzeum Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgorku, gdzie żył i tworzył 
autor „Krzyżaków”. 

 Tomasz Żelichowski 
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SPORT SZKOLNY 
 

II miejsce  
młodych piłkarzy r ęcznych z Wolicy. 

          Dnia 26.03.2012r. na Hali Sportowej 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kiel-
cach odbył się V Wiosenny Turniej Piłki 
Ręcznej Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły. 

          W turnieju uczestniczyło osiem szkół 
gimnazjalnych z powiatu kieleckiego 
w tym Gimnazjum  Nr 2 w Wolicy. W wyniku 
losowania drużyny zostały podzielone na dwie 
grupy. Zawodnicy z Wolicy znaleźli się w grupie 
z drużynami: Gim. Mniów, Gim. Pierzchnica, 
Gim. Nr 15 Kielce. W grupach grano systemem 
”każdy z każdym”.  Młodzi zawodnicy z Wolicy 
pokonali wszystkich swoich rywali grupowych 
i zajęli pierwsze miejsce w grupie. W finale 
spotkali się ze zwycięzcami drugiej grupy -  Gim. 
Nr 7 w Kielcach. Po bardzo zaciętym  meczu,  
w regulaminowym czasie gry na tablicy wyników 
widniał wynik remisowy 14:14, o zwycięstwie 
zadecydowały rzuty karne.  Rozstrzygnięcie dała 
dopiero ósma seria rzutów karnych w której 
lepszymi okazali się młodzi  piłkarze ręczni Gim. 
Nr 7 w Kielcach. 

Najlepszym bramkarzem turnieju jednogłośnie 
został wybrany Ernest Dziedzic z Wolicy. 

Wyniki: 

Gim. Wolica – Gim. Mniów – 12:9 

Gim. Pierzchnica – Gim. Wolica – 7:17 

Gim. Wolica – Gim. Nr15 w Kielcach – 23:14 

Mecz Finałowy: 

Gim. Wolica – Gim. Nr 7 Kielce – 14:14 (karne 
20:21) 

         Gimnazjum w Wolicy występowało  
w składzie: Ernest Dziedzic (0), Bartłomiej 
Salomon (0), Damian Piłat (19 bramek), Daniel 
Walaszczyk (12), Jakub Seweryn (20), Patryk 
Gabryś (3),  Bartosz Budziosz (5), Ernest Sipa (4), 
Wiktor Stawiarz (2), Jakub Kościołek (1). 

Opiekunem drużyny jest p.Tomasz Dziurzyński. 
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Turnieje Piłki R ęcznej  
Szkół Gimnazjalnych 

           W dniu 17 marca 2012 roku w ZSO  
w Wolicy odbył się Gminny Turniej Piłki Ręcznej 
dla Szkół Gimnazjalnych w kategorii dziewcząt  
i chłopców. Do zawodów zgłosiło się 42 
zawodników i zawodniczek. Gimnazjum  
w Wolicy reprezentowały dwie drużyny chłopców 
oraz dwie drużyny dziewcząt.  Gimnazjum Nr 1  
w Chęcinach reprezentowała jedna drużyna 
chłopców. Turniej przeprowadzono systemem 
"każdy z każdym”. Wśród dziewcząt rozegrano 
jeden mecz w którym po zaciętej walce wygrała 
drużyna złożona z uczennic klas trzecich. Wśród 
chłopców wygrali również uczniowie reprezen-
tujący klasy trzecie, ale w wewnętrznych „derbach 
Wolicy” przez pierwszą połowę meczu kroku im 
dotrzymywali zawodnicy klas drugich oraz 
pierwszych. Wyniki zawodów:  

Dziewczęta: 
Gimnazjum Nr 2 Wolica I - Gimnazjum Nr 2 
Wolica II 11:10 

Chłopcy: 
Gimnazjum Nr 2 Wolica I - Gimnazjum Nr 1 
Chęciny I  26:2 
Gimnazjum Nr 1 Chęciny I - Gimnazjum Nr 2 
Wolica II 6:17 
Gimnazjum Nr 2 Wolica II - Gimnazjum Nr 2 
Wolica I  10:20 

Kolejność turnieju 
Chłopcy:   
Gimnazjum Nr 2 Wolica I   
Gimnazjum Nr 2 Wolica II  
Gimnazjum Nr 1 Chęciny I 

Dziewczęta: 
1.Gimnazjum Nr 2 Wolica I 
2. Gimnazjum Nr 2 Wolica II 

Najlepszym zawodnikiem zawodów wybrano 
Daniela Walaszczyka, bramkarzem Ernesta 
Dziedzica – obaj Gimnazjum Nr 2 Wolica.  
Do zawodów powiatowych zarówno wśród 
dziewcząt jak i chłopców awansowały pierwsze 
dru żyny z Gimnazjum Nr 2 w Wolicy. 

Tomasz Dziurzyński,  
Rafał Gajos 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

DZIEŃ OSZCZĘDZANIA ENERGII 

          7 marca 2012 roku klasa IIIB  wzięła udział 
w  zajęciach na temat „Dnia Oszczędzania 
Energii” , które odbyły się w Zespole Szkół Nr 2 
w Chęcinach. 

          W programie znalazły się: prezentacja na 
temat oszczędzania energii, zwiedzanie 
przygotowanych stoisk, prezentacja na temat 
odnawialnych źródeł energii i ich zastosowania, 
konkurs podsumowujący zdobyte  przez uczniów 
informacje. Uczniowie naszego Gimnazjum 
z uwagą słuchali wszystkich prezentacji. Brali też 
czynny udział w przygotowanych przez 
nauczycieli  sytuacjach, m.in. uczyli się jak 
udzielić  pierwszej pomocy  w przypadku 
porażenia prądem. Uczniowie nauczyli się, jak 
należy oszczędzać energię,  jakie urządzenia 
gospodarstwa domowego zużywają  jej najwięcej, 
itp. Podsumowaniem „Dnia Oszczędzania 
Energii” był konkurs. Pytania dotyczyły 
omówionych prezentacji. Klasę IIIB 
reprezentowali: Karol Makówka i Grzegorz 
Baran. Karol  zdobył  1. miejsce, a Grzegorz -
wyróżnienie.  Gratulacje!                                                         

Aneta Sławek 

 
 

 

9 
 
 

 
Fot. p.Aneta Sławek 
 
 

 
          

SŁOŃCE 
 I JEGO RODZINA 

              

                20 marca 2012 roku w gimnazjum 
odbyły się, po raz drugi,  pokazy z astronomii. 
Tym razem  zatytułowane „Słońce i jego 
rodzina”.  Przedstawiła je firma Supernowa 
w swoim mobilnym planetarium umieszczonym 
 w sali gimnastycznej naszego gimnazjum. 
W pokazach brało udział 127 uczniów. Odbyli oni 
podróż przez Układ Słoneczny od naszej 
centralnej, gorącej gwiazdy do najdalszych 
zakątków Układu Słonecznego. Pokaz rozpoczęła 
wizyta na naszej najbliższej gwieździe - Słońcu. 
Uczestnicy pokazów odwiedzili  również 
wszystkie planety i ich księżyce. Dowiedzieli się, 
co to jest gwiazda, planeta, planeta karłowata, 
kometa, planetoida. Zobaczyli również, dlaczego 
mamy pory roku oraz kiedy możemy oglądać 
zaćmienia Słońca i Księżyca. Mieli możliwość 
obejrzenia, jak poruszają się planety 
w przestrzeni kosmicznej i jak wystrzelić rakietę, 
aby krążyła dookoła naszej Ziemi. Następne 
pokazy w mobilnym planetarium planowane są na 
15 maja 2012r. 

Barbara Czupryńska 
 
 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

WIOSNA, ACH TO TY! 

                   21.03.2012 w środę w Gimnazjum 
odbyły się specjalnie przygotowane zajęcia 
z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.  Uczniowie 
rywalizowali w wielu konkurencjach 
zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski. 
Powołane zostało jury, które oceniało zmagania. 
Pierwszy odbył się konkurs na najładniejszą 
marzannę, w którym wygrała klasa IIb. 
Następnie uczniowie prezentowali modę 
wiosenną, a na końcu odbył się najciekawszy 
konkurs - konkurs talentów. Uczniowie 
zaskakiwali swoimi zdolnościami i niejedno-
krotnie wprawiali jury oraz widownię w zachwyt. 
Na końcu odbył się konkurs niespodzianka. 
Zadaniem było wykonanie wiosennego bukietu  
z patyczków, bibuły oraz innych produktów 
papierniczych. 

Ia - Radosław Zegadło oraz Weronika Baran 
zagrali na keyboardzie; 

IIb - Eliza Szewczyk zaśpiewała piosenkę 
             w języku angielskim; 

IIa - wyświetliła film „Horror ucznia”, w którym 
zagrali wraz z wychowawcą. Film został nagrany 
przez p. Krzysztofa Taborskiego; 

IIb - Dominika Wrońska, Edyta Salwa, Patrycja 
Janas i Iza Wawrzykowska zaśpiewały  piosenkę 
zespołu Blue Cafe  „Czas nie będzie czekał”; 

IIc - Angelika Szmalec, Dominika Leśniewska, 
Roksana Kowalczyk, Milena Korban zaśpiewały 
piosenkę pt. „Wiosna"; 

IId - Mateusz Kaczmarski oraz Tomasz Karkocha 
odegrali scenkę kabaretową; 

IIIa- Jakub Seweryn, Wiktor Rogula oraz Rafał 
Zarębski zaprezentowali taniec; 

IIIb - Dawid Burzawa, Albert Grajek, Aleksandra 
Rożek, Karol Makówka, Kamila Tarach, Grzegorz 
Baran, Piotr Kołodziejczyk oraz Paula Kwas 
zaprezentowali scenkę „maliny dla celebrytów”; 

IIIc - Kamil Jędrykiewicz, Izabela Kubicka, 
Wiktor Kuźma oraz Barbara Kubicka zatańczyli 
taniec ludowy. 
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Uczestnicy konkursów dali z siebie wszystko 
i zaprezentowali się z jak najlepszej strony.                 
Wszystkim bardzo dziękujemy za udział i dobrą 
zabawę, a wszystkim wychowawcom za pomoc  
w organizacji oraz za przygotowanie swoich 
podopiecznych. 

Dorota Kaczor - opiekun SU 



Z ŻYCIA SZKOŁY- DZIEŃ WIOSNY 
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Fot. Magda Cieślikiewicz, kl. IIIa 
       p. Krzysztof Taborski 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

IV WIOSENNY TURNIEJ Z KLAS Ą 

            24 i 25 marca 2012r. w MGOK 
w Chęcinach odbył się IV Wiosenny Turniej 
 z Klasą, w którym uczestniczyli nasi 
gimnazjaliści. Rywalizowali w kilku konkuren-
cjach: na najładniejszą marzannę, najlepszą 
scenkę kabaretową, prezentowali modę wiosenną 
oraz śpiewali karaoke. Uczniowie zajęli pierwsze 
miejsce w kategorii gimnazjum i wrócili do 
szkoły z pucharem oraz dyplomami. W nagrodę, 
25 marca, czekał ich wyjazd na basen, gdzie 
mogli się zrelaksować oglądając różne występy 
taneczne, przygotowane specjalnie dla nich. 

Osoby, które brały udział w turnieju: 

Ia – Magdalena Wojtyna i Aneta Myślińska; 

IIb - Wiktor Lisek, Dominika Wrońska, Adam 
Kuchta, Patrycja Janas, Oskar Pasiek oraz Bartek 
Pierzak; 

IIIb - Aleksandra Rożek, Paula Kwas, Grzegorz 
Baran oraz Dawid Burzawa. 

Opiekę nad uczniami sprawowały p. Jolanta Paź 
oraz p. Dorota Kaczor. 

Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za 
udział i gratulujemy pierwszego miejsca.  

Dorota Kaczor 

Egzaminy gimnazjalne 
 

              W dniach 24-26 kwietnia 2012r. 
uczniowie klas trzecich gimnazjum przystąpili do 
„nowych” egzaminów gimnazjalnych. Nowość 
polegała na tym, że: 

• pierwszego dnia uczniowie pisali dwa 
testy:  
z historii i wiedzy o społeczeństwie, a po  
45 min przerwie, test z języka polskiego; 

•  drugiego dnia również dwa testy:  
z przedmiotów przyrodniczych (biologia, 
geografia, chemia, fizyka), a po 45 min 
przerwie, test z matematyki; 

• trzeciego dnia test z języka angielskiego 
lub języka rosyjskiego –poziom 
podstawowy, a po przerwie - poziom 
rozszerzony. 
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źródło foto: www.checiny.pl 

             
          Uczniowie bez komplikacji przeszli swój 
pierwszy ważny egzamin w życiu. Od wyników 
egzaminu będzie zależało to, do jakiej szkoły 
ponadgimnazjalnej się dostaną. Na wyniki trzeba 
jednak poczekać do czerwca. Trzymamy kciuki, 
aby wyniki były jak najlepsze! 

REDAKCJA 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA” 

Nie jesteśmy w stanie posprzątać całego świata, 
ale możemy posprzątać najbli ższe otoczenie, 

naszą "Mał ą Ojczyznę" - Wolic ę. 

To hasło przyświecało nam w czasie tegorocznej 
akcji „Sprzątanie Świata”. 

            18 kwietnia 2012r. dzieci i młodzież  
z ZSO w Wolicy po raz kolejny porządkowali 
wyznaczone tereny. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej  wraz z nauczycielami sprzątali 
otoczenie budynków szkoły, natomiast 
gimnazjaliści główne ulice Wolicy oraz tereny 
przy linii kolejowej. „Moc” śmieci zaskoczyła nas 
wszystkich, lecz tak jak zwykle, nasi uczniowie 
podołali temu zadaniu. 

            Podczas sprzątania używaliśmy rękawic 
ochronnych i worków dostarczonych przez Urząd 
Gminy i Miasta w Chęcinach. 

            Jak widać na dołączonych zdjęciach, akcja 
przebiegała sprawnie, a uczniowie zebrali wiele 
odpadów, wśród których dominował papier, 
plastik, szkło, a nawet elektronika, opony...  
i sedes!  

              Po zakończonym sprzątaniu 
odpoczywaliśmy zajadając smaczne bułeczki.  

             Przyroda próbuje dostosować się do 
wyrzuconych przez nas odpadów, co widać na 
jednym z dołączonych zdjęć "Jaszczurka  
w oponie". Jednak sprzeciwiamy się aby jedyną 
pamiątką, która po nas zostanie były śmieci. 
             Udział w "Sprzątaniu Świata" miał 
uświadomić nam potrzebę dbania o środowisko  
w którym żyjemy, oraz zachęcić do segregowania 
śmieci  
w swoich domach. Mamy nadzieję, że wszyscy, 
którzy nas obserwowali, będą pamiętać  
o zachowaniu czystości w miejscach publicznych. 

 „Nie można przyrody zwyciężyć inaczej niż 
przez to, że się jej słuchamy” - Francis Bacon 
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Dokumentację fotograficzną z przebiegu akcji 
„Sprzątania Świata” wykonała uczennica 
Gimnazjum Nr 2 w Wolicy Magdalena 
Cieślikiewicz oraz nauczyciel i koordynator akcji 
pan Krzysztof Taborski. 

Renata Sowińska i Tomasz Żelichowski 

 

 
 

 
 
fot.  Krzysztof Taborski 
       Magdalena Cieślikiewicz 
 
 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
 

Z WIZYT Ą W GIMNAZJUM 
 

17 kwietnia 2012 roku w naszym 
gimnazjum gościli śmy  klasę szóstą ze Szkoły 
Podstawowej z Tokarni, której uczniowie już od  
września staną się gimnazjalistami. Mamy 
nadzieję, że dołączą właśnie do naszej 
społeczności szkolnej.  

Młodsi koledzy przybyli do Wolicy w celu 
zapoznania się ze swoją przyszłą szkołą. Mieli 
okazję dokładnie zwiedzić wnętrze gimnazjum 
oraz poznać pracujących w niej nauczycieli,  
w czym pomogli im przedstawiciele szkolnego 
Samorządu Uczniowskiego oraz p. Dyrektor 
Mirosława Szymańska. Szóstoklasiści zajrzeli do 
wszystkich pomieszczeń, obejrzeli gazetki ścienne 
oraz wyposażenia sal, jednak największe wrażenie 
wywarła na nich szkolna  hala sportowa.  

Podczas spotkania z młodszymi kolegami 
z SP z Tokarni, uczniowie gimnazjum nie 
ukrywali zadowolenia i bardzo chętnie 
przekazywali cenne wskazówki dotyczące 
gimnazjalnego życia.  

Cieszymy się, że szkoła bardzo spodobała 
się naszym młodszym kolegom. Wszystkich 
szóstoklasistów serdecznie zapraszamy do 
Gimnazjum nr 2 w Wolicy w celu dalszego 
kształcenia się. 
 
Opracowała : Ewa Budziosz, kl. IIa 

 
 

 
 

PRELEKCJA  
DLA RODZICÓW  

 
 
 

            Dnia 19 IV 2012 r. na hali sportowej  
w Wolicy, odbyła się prelekcja dla rodziców 
uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, 
promująca współpracę i budowanie autorytetu 
nauczycieli w domu. Prelegentem był pan Mariusz 
Rudnicki, który bardzo ciekawie poprowadził 
spotkanie, na którym byli obecni  zarówno rodzice 
uczniów, jak i nauczyciele.  
             Po prelekcji odbyły się spotkania 
rodziców z wychowawcami. 

                                REDAKCJA 

14 
 

 
 

 
Szóstoklasiści z Tokarni  podczas wizyty 

 w naszym gimnazjum. 
źródło foto: sptokarnia.szkolnastrona.pl 
                    Autor fot: M Krzysztofek 
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