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          10 kwietnia 2010 pod Smoleńskiem  
w katastrofie lotniczej polskiego samolotu 
rządowego, zginął prezydent Lech 
Kaczyński wraz z żoną Marią oraz wybitni 
przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, 
Parlamentu RP, Polskich Sił Zbrojnych, 
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TYGODNIOWA  
ŻAŁOBA NARODOWA 

 

PREZYDENT POLSKI- 
LECH  KACZYŃSKI 

NIE ŻYJE 
 
 
przedstawiciele Kościołów i wyznań 
religijnych. Zginęła także cała załoga 
samolotu. Stało się to w drodze na 
obchody 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej.  
 

Naród polski pogrążył się w żałobie... 
 
 

 
70. ROCZNICA 

ZBRODNI KATYŃSKIEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

WYWIAD MIESIĄCA 
 

 
 
 
WYWIAD Z PANI Ą 
NINĄ BUDZIOSZ –  
DYREKTOR ZSO 

W WOLICY. 
 
 
 
 

Pani Dyrektor Nina Budziosz. 
 
 

- Co sprawiło, że wybrała Pani zawód nauczy-
cielki? 
 

Pani Dyr. Nina Budziosz: Jak sięgam pamięcią 
zawsze chciałam zostać nauczycielką.  W szkole 
podstawowej marzyłam, aby mieć prawdziwy 
dziennik lekcyjny, ale musiałam zadowolić się 
zrobionym przez siebie. Już wtedy wiedziałam, że 
chcę i będę wykonywać ten zawód. Po 
ukończeniu podstawówki i zdanych egzaminach 
wstępnych do szkoły średniej podjęłam naukę              
w Liceum Pedagogicznym w Jędrzejowie. Jestem 
przekonana, że na wybór zawodu mieli wpływ 
nauczyciele, pod skrzydłami których byłam               
w szkole podstawowej. Przyglądałam się ich 
oddanej pracy i sama poszłam w ich ślady. 
 
- Kim by Pani była, gdyby nie została 
nauczycielką? 
 
Pani Dyrektor: Gdybym nie została nauczycielką, 
chyba poszłabym na medycynę i została lekarzem, 
tak chciała moja rodzina. 
 
- Z jakim przedmiotem miała Pani największe 
trudności, a który był Pani ulubionym? 
 
Pani Dyrektor: W liceum pedagogicznym miałam 
obowiązkowy przedmiot: gra na instrumencie. 
Nauczyciela wspominam bardzo sympatycznie, 
ale gry na akordeonie nie lubiłam. Ulubionym 
przedmiotem był język polski i prowadzone przez 
polonistę koło teatralne. Z działalności koła 
prowadziłam kronikę, a częste wyjazdy do teatru 
sprawiły, że zainteresowanie teatrem i sztuką 
pozostało do dzisiaj. 
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- Od kiedy uczy Pani w szkole? 
 
Pani Dyrektor: Pracę w szkole rozpoczęłam 
siedemnaście lat temu  we wrześniu 1993 roku. 
Funkcję dyrektora pełnię od 2003 roku. 
 
- Na jakie trudności napotyka pani podczas 
pracy? 
 
Pani Dyrektor: Najczęściej zdarzają się trudności 
wychowawcze, jednak konsekwentne działania 
nauczycieli i ścisła współpraca z rodzicami 
pomagają w ich pokonywaniu. 
Pozytywne jest to, że absolwenci dobrze 
wspominają szkołę i często nas odwiedzają. 
 
- Jakie wydarzenie z okresu swojej kariery 
zawodowej wspomina Pani najmilej?  
 
Pani Dyrektor: Niewątpliwie dużym, miłym               
i bardzo ciekawym wydarzeniem dla mnie był     
14-dniowy pobyt z grupą gimnazjalistów             
w centrum Moskwy. 
 
- Jakie są Pani zainteresowania poza pracą? 
 
Pani Dyrektor: Lubię dobrą książkę, teatr, 
muzykę poważną. 
 
- Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 
 
Pani Dyrektor: Swój wolny czas poświęcam na 
odpoczynek, spotkania z rodziną, mecze piłki 
ręcznej. 
 
Dziękujemy Pani Dyrektor za rozmowę i życzymy 
dalszych sukcesów w pracy i życiu prywatnym. 
 
 
Wywiad przeprowadziły: Bożena Tuz, kl.IIc, 
                                       Kinga Dziewięcka, kl. IIc 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  



 

NASI NAUCZYCIELE 
 

 
 

KONKURS 
BELFER ROKU 

2009/2010 
 

   

          29 marca 2010 roku ruszył Plebiscyt 
"Belfer Roku", organizowany już po raz 4-ty 
przez gazetę Echo Dnia we współpracy                    
z Radiem Kielce i Świętokrzyskim Kuratorium 
Oświaty. 
            W tym roku jednym z kandydatów, 
pretendujących do zaszczytnego miana "Belfra 
Roku"  jest p.Dariusz Gorzelak, nauczyciel 
wychowania fizycznego w naszej szkole! 

 

 

           Pan Dariusz Gorzelak ma 35 lat                 
i mieszka  w Podzamczu Chęcińskim. Od 12 lat 
uczy wychowania fizycznego w ZSO w Wolicy. 
Sport był jego pasją od zawsze, zawsze chciał być 
nauczycielem wf. Przez wiele lat był zapaśnikiem 
(wicemistrzem Polski w juniorach w 1994 roku), 
ale obecnie trenuje piłkarzy ręcznych. Żona 
Dorota jest wicemistrzynią świata w zapasach,  
a syn Michałek chyba pójdzie w ślady rodziców, 
gdyż jak twierdzi p. Darek, jest bardzo ruchliwy. 
Sukcesy Pana Darka są nieprzecenione! 
Przytoczyć należy chociażby fakt, iż jego 
uczniowie w 2007 roku zajęli VI miejsce w Polsce 
wśród klas VI. Obecnie trzech jego 
wychowanków gra  w juniorach Vive, a jeden  
z nich został powołany do kadry. 
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JAK GŁOSOWA Ć? 

Są dwa sposoby głosowania: 

1. Wyślij SMS o treści: 

 BELFER.Dariusz Gorzelak pod numer 71051   
(Koszt jednego SMS-a to 1,22 zł  z VAT) 
 
2. Głosuj za pomocą kuponu, który codziennie 
publikowany jest w Echu Dnia. 

 UWAGA!  

GŁOSUJEMY DO 17 MAJA 2010 ! 

Pozostałe informacje o plebiscycie, a także 
klasyfikacja wojewódzka on line dostępne są na 
stronie internetowej Echa Dnia! 

***** 
 

             W ubiegłorocznej edycji konkursu 
BELFER ROKU 2008/2009 zorganizowanym 
przez dziennik Echo Dnia i Radio Kielce trzecie 
miejsce w trójce najpopularniejszych nauczycieli 
powiatu kieleckiego zajęła Jevgenija Kulczycka 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących                      
w Wolicy, z Wyższej Szkoły Administracji 
Publicznej w Kielcach”.  
 
 
 
 

 
 

Druga od prawej: p. Jevgenija Kulczycka na gali BELFER 
ROKU 2008/2009. 

 
            Czy Belfrem Roku 2009/2010 zostanie pan 
Dariusz Gorzelak?  
Trzymamy kciuki i życzymy sukcesu.  
                                                         REDAKCJA 

 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
 
 

PODWÓJNY LAUREAT  
JEST WŚRÓD NAS... 

               
 
              Uczeń naszego gimnazjum PAWEŁ 
PAPKA, kl. IIIa został laureatem dwóch 
wojewódzkich konkursów przedmiotowych:                  
z języka rosyjskiego i historii. To ogromny 
sukces! Gratulujemy zarówno Pawłowi jak                     
i opiekunom: p.Jevgenii Kulczyckiej – nauczy-
cielowi języka rosyjskiego oraz p.Annie 
Wrzoskiewicz- nauczycielowi historii, pod okiem 
których Paweł przygotowywał się do konkursów. 
               Mamy również dwóch finalistów 
konkursów przedmiotowych z fizyki – Sylwia 
Krzysztofik, kl. IIId,  opiekun – p.Barbara 
Czupryńska oraz z języka rosyjskiego – Wiktor 
Budziosz, kl. IIb – opiekun p.Jevgenija 
Kulczycka. 
 
       GRATULUJEMY I ŻYCZYMY 
DALSZYCH SUKCESÓW!!! 

REDAKCJA 
 
 

 
        Sylwia Krzysztofik, kl. IIId – finalistka  

woj. konkursu  z fizyki. 
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Paweł Papka, kl. IIIa – laureat  
woj. konkursu  z języka rosyjskiego i historii 

 
 
 
 

 
 

Wiktor Budziosz, kl. IIb – finalista  
woj. konkursu  z języka rosyjskiego 

 
 
 
 
 

 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

KONKURS 
 NA KARTK Ę WIELKANOCN Ą 

ROZSTRZYGNIĘTY! 
 

                  W konkursie ogłoszonym przez 
Samorząd Uczniowski na najpiękniejszą kartkę 
wielkanocną I miejsce jury przyznało Katarzynie 
Sobczyk, kl. Ic, II miejsce  - Anna Woś, kl. Ib 
oraz III miejsce - Dorota Nowak, kl. Ia    
       Zwycięzców konkursu nagrodzono słodkimi 
upominkami.  
                    Gratulujemy! 
                         SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od lewej: Katarzyna Sobczyk, Dorota Nowak, Anna Woś 

 
 
 

       Dzień Kobiet 
 

          Dnia 9 marca 2010 roku w naszym 
gimnazjum odbyła się akademia z okazji Dnia 
Kobiet. Akademię przygotowali nauczyciele: 
p.Tomasz Dziurzyński, p.Rafał Gajos, p.Dariusz 
Gorzelak i p.Przemysław Gruszka. Aktorami byli 
chłopcy z II i III klas gimnazjum: Maciek 
Rączka, Maciek Piątek, Krzysztof Walaszczyk, 
Piotr Korban, Jakub Stępnik, Dominik 
Jastrzębski, Jarek Banasik, Wiktor Tekiel, Jacek 
Szcześniak, Hubert Kwiecień. Zachwycili 
wszystkich niezwykłą pomysłowością, bowiem 
przebrali się za kobiety. Mogliśmy obejrzeć pokaz 
mody oraz posłuchać piosenek. Akademia 
wszystkim bardzo się podobała. Mamy nadzieję, 
że panowie nadal będą nas zaskakiwać takimi 
pomysłami. 
 
Opracowała: Karolina Seweryn, kl. IIc. 
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Uwaga! 
 Konkurs plastyczny 

 z nagrodami! 
 

 
 

Organizatorem konkursu „Ach, święto-
krzyskie…” jest Wojewódzki Dom Kultury                
im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. 

 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 

przedstawienie rodzinnej miejscowości, okolicy 
bądź ciekawych zakątków naszego województwa. 
Celem konkursu jest promowanie naszego regionu 
na tle innych województw.  

 
Aby wziąć udział w konkursie należy 

wykonać pracę w dowolnie wybranej technice,               
w formacie nie większym niż A-3.  Prace należy 
dostarczyć nauczycielom świetlicy odpowie- 
dzialnym za przebieg konkursu w składzie:                 
p.Bożena Majchrzyk, p.Jolanta Latkowska. 
Termin składania prac upływa z dniem 
15.04.2010r. 
Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie! 
 
     p.Bożena  Majchrzyk i p. Jolanta Latkowska 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

POWITANIE 
WIOSNY 

W NASZYM 
GIMNAZJUM 

 
                Dnia 19 marca 2010 roku  młodzież 
naszego gimnazjum witała nadchodzącą wiosnę. 
Aby tradycji stało się zadość Samorząd 
Uczniowski wraz z opiekunkami p.Magdaleną 
Nowak i p.Izabelą Woś, zaproponował klasom 
gimnazjalnym udział w 5 konkursach: 
- konkurs na najpiękniejszą marzannę; 
- konkurs piosenki „Mini playback show”; 
- pokaz mody wiosennej, połączony z wyborem 
miss i mistera wiosny; 
- konkurs na najśmieszniejszą scenkę kabaretową 
oraz konkurs – niespodziankę pt. „ Jedna klasa             
z 10”. 
         Jury, powołane przez Samorząd Uczniowski,         
w składzie: p. vice dyr. Mirosława Szymańska,         
p.Jolanta Latkowska, p.Przemysław Gruszka            
i p.Dariusz Gorzelak, miało bardzo trudne 
zadanie, gdyż wyłonić zwycięzców, wcale nie 
było tak łatwo.  
         Do konkursu na najpiękniejszą marzannę 
zgłoszono 7 „kandydatek”. Każda piękna na swój 
sposób. Po naradzie jury ogłosiło werdykt:   
I miejsce- klasa IIc 
II miejsce- klasa Ic 
III miejsce- klasa IIb 
          W konkursie „Mini playback show” klasy 
zaprezentowały bardzo zróżnicowany repertuar.  
Podziwialiśmy m.in. Elvisa Presley’a, w którego 
wcielił się uczeń klasy Ib- Grzegorz Baran, a gdy 
klasa IIa prezentowała piosenkę ,, Trzepała Zośka  
dywan” z repertuaru Pawła Kukiza z dywanu na 
scenie naprawdę leciał kurz☺. W tej konkurencji 
jury przyznało I miejsce klasie Ic, II miejsce 
klasie IIa, III miejsce- klasie Ib. Przyznano 
również wyróżnienie klasie IIId.  
          Gdy rozpoczął się pokaz mody wiosennej, 
na scenie zaroiło się od kolorowych postaci 
bardzo ciekawie i oryginalnie ubranych. 
Przyleciała nawet sympatyczna pszczółka- Iza 
Kubicka, kl. Ic. Tytuł miss wiosny zdobyła 
uczennica klasy IIId – Sylwia Krzysztofik, 
prezentująca super oryginalne nakrycie głowy.  
Misterem wiosny został uczeń klasy IIb – Piotr 
Grajek. Jury przyznało również dodatkowe 
wyróżnienie – miss elegancji została uczennica  
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klasy IIIb - Patrycja Kościołek, natomiast 
misterem elegancji - Szczepan Smolec, kl. IIIb. 
           W kategorii najśmieszniejsza scenka 
kabaretowa jury I miejsce przyznało klasie IIc,             
II miejsce- klasie IIIb, III miejsce - klasy Ib + 
IIIa.  
           Ostatni konkurs „Jedna klasa z 10” 
wzorowany na teleturnieju „Jeden z dziesięciu” 
wzbudził ogromne zainteresowanie i emocje. Do 
konkursu przystąpiło 10 uczestników, po jednej 
osobie z każdej klasy. Prowadzący konkurs – 
Hubert Kwiecień zadawał uczestnikom 
podchwytliwe pytania typu:  
 
„Jakich kamieni jest w rzece najwięcej?” 
,,Który król mieszka w kredensie?” 
,,Jakie skrzydła nie mają piór?”, itp. 
 
Okazało się, że wcale nie tak łatwo znaleźć 
odpowiedź na tego typu pytania, w tak krótkim 
czasie. Do finału zakwalifikowały się ostatecznie 
3 osoby: Katarzyna Głuch, kl. IIIb, Sylwia 
Krzysztofik,  kl. IIId, Martyna Witasiak,kl IIc.    
Zwycięzcą konkursu została Martyna Witasiak 
reprezentująca klasę IIc. 
          Gdy zabawa dobiegła końca, jury wręczyło 
zwycięzcom konkursów pamiątkowe dyplomy,          
a za I  miejsca- słodkie nagrody.  
        Po tak wesołym i ciepłym powitaniu 
WIOSNA 2010 nie ma już wyjścia, musi do nas 
zawitać na stałe. 
 
Opracowanie: Samorząd Uczniowski    
 
,,II WIOSENNY TURNIEJ Z KLAS Ą’’ 

 
           W dniach 21 i 22 marca 2010 roku  odbył 
się w Chęcinach ,,II Wiosenny Turniej z Klasą”.    
Gimnazjum reprezentowali członkowie Szkolnego 
Koła Teatralnego pod opieką p.Renaty 
Sowińskiej,  p.Beaty Ludwickiej – Duli  oraz 
p.Jolanty Latkowskiej. Wzięliśmy udział                     
w następujących konkurencjach: scenka kabareto- 
wa, pokaz mody wiosennej w stylu lat 60-tych 
oraz karaoke. Spośród ośmiu szkół 
przystępujących do konkursu zajęliśmy III 
miejsce. 
         W nagrodę pojechaliśmy w niedzielę na 
basen ,,Perła” w Nowinach. Bawiliśmy się 
świetnie i mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
też będziemy tak radośnie witać wiosnę. 
Opracowanie: Szkolne Koło Teatralne 



NASZA GALERIA 
 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 
 

 
Najpiękniejsza marzanna wykonana przez kl. IIc. 
 

 
Elvis Presley wciąż żyje – wcielenie Grzegorza 
Barana, kl. Ib. 
 

 
„T ę pszczółkę którą tu widzicie zowią...” - Iza 
Kubicka, kl. Ic.  
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„Trzepała Zośka dywan, z dywanu leciał kurz...” 
Wiosenne porządki w wykonaniu kl. IIa. 
 

 
Kabaret „Niebo –Piekło” prezentuje kl. IIc. 

 

         Oj będzie mandacik..., kl. IIIa w scence  
           kabaretowej. 
 

 



NASZA GALERIA 
 
,,II WIOSENNY TURNIEJ Z KLAS Ą” 

CHĘCINY 2010 

 
Mini festiwal KARAOKE- uczniowie podczas 
wykonywania piosenki „Wiosna, wiosna...”. 
 

 
Przemek Sowiński, kl. Ia, Kasia Wojda, kl. Ia, Iza 
Kubicka, kl. Ic w scence kabaretowej „Wywiadówka”. 
 

 
Młodzież z nagrodą i medalami wręczonymi przez                

p.Roberta Jaworskiego- Burmistrza Miasta i Gminy 
Chęciny oraz p. Stanisława Baryckiego- Wójta Gminy 

Sitkówka- Nowiny za zajęcie II miejsca                                 
w  „II Wiosennym Turnieju z Klasą”.  
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Patryk Rączka, kl. Ia w roli modela z lat 60-tych. 

 

 
p. Andrzej Wilkos z Radia Kielce rozmawia                  
z Kasią Wojdą, kl. Ia. 

 

 
 
 
 
 
 



NASZA GALERIA 
 

DZIEŃ KOBIET  
 

 
Szkolny teleexpress poprowadził Maciek - Orłoś – 
Rączka, kl. IIIa. 
 

 
Piosenka „Anna Maria” w wykonaniu Maćka 
Piątka, kl. IIc. 
 

 
DJ Witek Wojciechowski, kl. III  i solista - Hubert 
Kwiecień, kl. IIIb. 
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„Jestem kobietą”– wcielenie Maćka Rączki, kl. IIIa. 
 
 

 
Wróżka Esmeralda prawdę ci powie, o czym 
przekonywał Jacek Szcześniak, kl. IIIb. 

 
 
 



 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

 
            Jan Paweł II- Karol Wojtyła urodził się 
18 maja 1920 roku w Wadowicach. Matkę stracił 
mając  9 lat, brata 2 lata później, natomiast ojca 
w 1938 roku. Studiował na Uniwersytecie 
Jagiellońskim oraz działał w konspiracyjnym 
teatrze studenckim. W 1946 roku otrzymał 
święcenia kapłańskie, a w 1967 roku został 
kardynałem.16 października 1978 roku Karol 
Wojtyła zwany  przez swoich przyjaciół- "Lolek" 
został papieżem. W swoim pontyfikacie odbył 104 
pielgrzymki, odwiedzając wszystkie konty-
nenty. Osiem razy był w Polsce. Chętnie spotykał 
się z młodzieżą, wierząc że to właśnie ona jest 
nadzieją Kościoła. Dawał przykład tolerancji 
religijnej. 
              Jan Paweł II 2 kwietnia 2005 roku 
odszedł do domu Ojca. Jego ciało złożono                     
w podziemiach Bazyliki św. Piotra. Pamięć o Nim 
pozostanie w sercu każdego z nas, na zawsze.  
 
                Dnia 29 marca 2010 roku, w naszym 
gimnazjum odbyła się uroczysta akademia               
z okazji V rocznicy śmierci umiłowanego 
papieża Polaka - Jana Pawła II. Akademię 
przygotowali nauczyciele: p.Barbara Czupryń-
ska, p.Izabela Woś oraz p.Przemysław Gruszka, 
który zadbał o oprawę muzyczną wraz z chórem 
szkolnym. Uczniowie z klas IIIa, IIb i IIc  
wspominali pontyfikat Jana Pawła II. Nie zabrakło 
okolicznościowych wierszy i pieśni. Uroczystość 
rozpoczęła najbliższa Jego sercu pieśń- „Barka”.  
               Pamięć o Janie Pawle II wprowadziła 
wszystkich zebranych w stan zadumy. 
Myślę, że w czasie apelu nie jednej osobie 
zakręciła się łza w oku, oddająca bezgraniczną 
miłość do naszego rodaka.       
                     Opracowała: Paulina Sołtys, kl. IIc 
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V  ROCZNICA  ŚMIERCI   
PAPIEŻA  JANA PAWŁA II  

 
 
 
 
 

 
 

Uczniowie wspominają pontyfikat Jana Pawła II. 
 
 
 
 

 
 

Chór szkolny śpiewa dla Papieża „Barkę” 
 

 
 

 
 



ROCZNICE 
 
 

70 ROCZNICA 
ZBRODNI KATYŃSKIEJ 

 
 
           10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem                  
w katastrofie lotniczej polskiego samolotu 
rządowego, zginął prezydent Lech Kaczyński 
wraz z żoną Marią oraz wybitni przedstawiciele 
Kancelarii Prezydenta RP, Parlamentu RP, 
Polskich Sił Zbrojnych, przedstawiciele 
Kościołów i wyznań religijnych. Zginęła także 
cała załoga samolotu. Stało się to w drodze na 
obchody 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. 
Naród polski pogrążył się w żałobie... 
 

Trzeba więc wiedzieć czym jest dla 
Narodu Polskiego ZBRODNIA 

KATYŃSKA. 
 

              „Bestialskim strzałem w tył głowy 
Sowieci zamordowali w 1940 r. blisko 22 tys. 
Polaków. Zbrodnia Katyńska, której 70 
rocznicę obchodzimy, wciąż czeka na 
ostateczne wyjaśnienie.  

Przez całe dziesięciolecia o Katyniu nie można 
było mówić. Władze komunistyczne chciały 
wymazać z historii Polski mord dokonany przez 
Sowietów na elicie naszego narodu. Dziś, gdy 
obchodzimy 70 rocznicę tej bestialskiej zbrodni, 
wciąż wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, bo 
wciąż zamknięte pozostają archiwa, które 
skrywają prawdę o wydarzeniach z 1940 roku. 
Katyń był jedną z największych zbrodni II wojny 
światowej. Stalin chciał wziąć odwet za porażkę 
Związku Radzieckiego w wojnie 1920 roku                       
i  wymordować elitę intelektualną, naszego 
narodu tak, aby nie mógł się on już odrodzić.  

Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski 17 
września 1939 r. wzięto do niewoli około 22 tys. 
polskich obywateli - oficerów Wojska Polskiego, 
policjantów, urzędników, intelektualistów, 
artystów i księży. Przetrzymywano ich w  obo-
zach NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie                 
i  Starobielsku oraz w więzieniach ukraińskich 
i białoruskich.  
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5 marca 1940 r. w Moskwie wydano rozkaz 
zamordowania polskich jeńców. Zabijano ich 
strzałem w tył głowy, egzekucje odbywały się na 
terenie całego Związku Radzieckiego, do 
największych doszło w Katyniu i Smoleńsku 
(gdzie zginęli jeńcy z Kozielska) oraz Charkowie 
(gdzie zamordowano Polaków więzionych 
w Starobielsku). Mogiły naszych rodaków znajdu-
ją się także w  Miednoje, Bykowni, Kuropatach. 
Wszyscy zginęli zakopani w masowych dołach. 

Cmentarzysko w lesie katyńskim zostało odkryte 
przez Niemców w 1943 r., kilkanaście dni później 
zostały zerwane stosunki dyplomatyczne między 
ZSRR a rządem londyńskim. Władze sowieckie 
przez całe lata nie chciały przyznać się do zbrodni 
katyńskiej, obarczając nią hitlerowskie Niemcy. 
Dopiero w 1990 r. strona rosyjska przekazała 
rządowi polskiemu teczki katyńskie i oficjalnie 
przyznała, że za ten okrutny mord odpowiedzialne 
jest NKWD. 

Niestety, nigdy nie doszło do osądzenia winnych 
zbrodni z 1940 r. Strona rosyjska, mimo 
symbolicznych gestów - takich jak choćby emisja 
"Katynia" Andrzeja Wajdy w publicznej telewizji, 
wciąż nie chce przekazać dokumentów 
związanych ze zbrodnią katyńską i stoi na 
stanowisku, że to co wydarzyło się 70 lat temu 
było jedynie przestępstwem pospolitym, 
wynikającym z przekroczenia uprawnień a nie 
bezprzykładnym ludobójstwem”. [*] 

[*] Gminny Portal Internetowy - Chęciny 
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„Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda 
została wydarta pod pozorem niczym 

nieograniczonej wolności, nie można zagubić          
w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, 

która go przerasta, 
ale która jednocześnie czyni go człowiekiem 

i stanowi o jego człowieczeństwie”. 

Jan Paweł II 

 



 

 

 

AKTUALNOŚCI, CIEKAWOSTKI 
 

 
Światowy Dzień Zdrowia 

2010 pod hasłem 
„Człowiek i miasto”. 

Światowy Dzień Zdrowia jest 
obchodzony corocznie 7 kwietnia i zwraca uwagę 
na problemy zdrowia publicznego. Jest to data 
upamiętniająca powstanie Światowej Organizacji 
Zdrowia 7 kwietnia 1948 roku. 

            „Tegoroczny  Światowy Dzień Zdrowia 
przebiegać będzie pod hasłem „Człowiek                        
i miasto”, a jego przebieg powinien koncentrować 
się na problemach zdrowotnych wynikających              
z urbanizacji świata. Z danych Światowej 
Organizacji Zdrowia wynika, że w 2007 roku 
liczba ludności miejskiej przekroczyła po raz 
pierwszy w historii 50%. Szacuje się, że do 2030 
roku sześć na dziesięć osób będzie mieszkać w 
mieście, a przed rokiem 2050 wskaźnik ten 
sięgnie siedmiu osób. W nadchodzących latach 
znacząca część przyrostu liczby ludności będzie 
miała miejsce w obszarach miejskich. Taki stan 
rzeczy wiąże się z wieloma wyzwaniami 
zdrowotnymi, obejmującymi m.in. dostęp do 
wody pitnej, stan środowiska naturalnego, liczbę 
wypadków oraz zdarzeń z użyciem przemocy, 
epidemie chorób, w tym chorób niezakaźnych               
i związanych z nimi czynnikami ryzyka, takimi 
jak: używanie tytoniu, nieprawidłowe odżywianie, 
brak aktywności fizycznej, nadużywanie alkoho- 
lu”.[*]                        [*]internet-  www.drezdenecka. 

22 kwietnia- 
ŚWIATOWY DZIE Ń 

ZIEMI 

        Zgromadzenie Ogólne 
ONZ ustanowiło 2010 rok  

Mi ędzynarodowym 
Rokiem Różnorodności 
Biologicznej, dlatego też 
ogólnopolskie obchody 

Światowego Dnia Ziemi 2010 przebiegać będą 
pod hasłem RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, 
BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS.   
           Rok 2010 to rok jubileuszowy - świętować 
będziemy 40-lecie obchodów Dnia Ziemi na  
świecie i 20-lecie w Polsce.  
                                              REDAKCJA 
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KONKURS 

„MOJE WIRTUALNE 
MIASTO” 

Przypominamy 
wszystkim o możliwości  
głosowania na Gminę 
Chęciny w konkursie 

„Moje Wirtualne 
Miasto”. 

           „Organizatorem konkursu jest firma 2M 
SYSTEM. Mamy szansę na zdobycie wspaniałej 
nagrody - wykonanie wirtualnego spaceru po 
Chęcinach, w ilości 500 szt. panoram (wartość 
nagrody – 46 000 zł). Miasta lub Gminy, które 
zdobędą drugie lub trzecie miejsce zostaną 
nagrodzone wirtualnymi spacerami w ilościach 
odpowiednio: 300 i 150 szt. panoram. Głosowa- 
nie potrwa do 16 kwietnia 2010r. Aby zagłoso-
wać na Gminę Chęciny wystarczy wejść na 
stronę:  

http://www.mojewirtualnemiasto.pl/glosowanie
-17.html, w okienku wpisać adres swojego adresu 
e-mail i kliknąć na „Głosuj na: Chęciny” . 
Następnie na wskazany adres zostanie przesłana 
informacja z prośbą o potwierdzenie swojego 
głosu. Z jednego adresu e-mail można 
zagłosować tylko raz w ciągu tygodnia. 

Jeżeli chcesz zwiększyć szanse na wygraną 
Gminy Chęciny wyślij SMS o treści: 
AT.VTOUR.17 na numer 71068 (koszt wysłania 
SMS-a to: 1,22zł z VAT). Głosowanie SMS jest 
nielimitowane. 

Więcej szczegółów o konkursie można znaleźć na 
stronie: 

http://www.mojewirtualnemiasto.pl/  ’’ [*] 

[*] Gminny Portal Internetowy 
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SPORT SZKOLNY 

REPREZENTANCI KADRY 
WOJEWÓDZTWA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W PIŁCE 
RĘCZNEJ 

          Uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Wolicy,              
a zarazem wychowankowie WLKS "Świt" 
Wolica: Filip Zimoch, Maciej Chodur, Maciej 
Rączka, Wiktor Budziosz kontynuują swoje 
zainteresowania piłką ręczną w Klubie 
Sportowym VIVE Targi Kielce . Uczestniczą               
w zawodach sportowych na szczeblu 
wojewódzkim i krajowym, reprezentując 
województwo świętokrzyskie. Ponadto Filip 
Zimoch został powołany do KADRY POLSKI 
JUNIORÓW  MŁODSZYCH!!! 

 

Od góry od lewej: Filip Zimoch, Maciej Chodur,               
na dole od lewej: Maciej Rączka, Wiktor Budziosz.                                                                                                                                                                                                                 

      Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!                                                             
Opracował: Dariusz Gorzelak 

Gimnazjum Nr 2 w Wolicy  wygrało 
Gminny Turniej Piłki Koszykowej! 

        W dniu 13 lutego 2010 roku w ZSO 
w Wolicy odbył się Gminny Turniej  Piłki 
Koszykowej dla gimnazjalistów w kategorii 
dziewcząt i chłopców. Do zawodów zgłosiło się 
41 uczniów z  Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach 
(opiekunowie: Katarzyna Bednarska, Krzysztof 
Habik) i Gimnazjum Nr 2 w Wolicy (opiekuno- 
wie: Dziurzyński Tomasz, Gajos Rafał). Zawody 
przeprowadzono systemem „każdy z każdym”.  
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Wyniki zawodów: 

Dziewczęta: Gimnazjum Nr 1 Chęciny – 
Gimnazjum Nr 2 Wolica 6:15 

Chłopcy: 

Gimnazjum Nr 1 Chęciny – Gimnazjum Nr 2 
Wolica 14:30 

Kolejność turnieju:  

Dziewczęta:                                       

1. Gimnazjum Nr 2 Wolica 
2. Gimnazjum Nr 1 Chęciny 

Chłopcy: 

1. Gimnazjum Nr 2 Wolica                  
2.  Gimnazjum Nr 1 Chęciny     

Gimnazjum Nr 2 Wolica – dziewczęta: Kubicka 
Iza, Tekiel Joanna, Tarach Kamila, Kaczor Kasia, 
Sperka Patrycja, Wrońska Anna, Barwinek Basia, 
Sito Ewelina, Żądecka Ewa, Nawrot Martyna, 
Widurska Paulina, Dziedzic Klaudia, Frączek 
Patrycja, Kędzior Żaneta. Chłopcy: Banasik Jarek, 
Orawiecki Tomasz, Budziosz Wiktor, Kruk 
Bartosz, Stawiarz Konrad, Walaszczyk Krzysztof, 
Dreziński Wojciech, Paluch Mariusz. 

        Do zawodów powiatowych zarówno wśród 
dziewcząt jak i chłopców awansowało  nasze 
Gimnazjum Nr 2 w Wolicy. 

 

           Pamiątkowe zdjęcie naszych zawodniczek. 
Opracował: Rafał Gajos                                       



 

SZUKAMY TALENTÓW 
 
 

Alicja Szymkiewicz, kl. III c 
 
Opowiadanie  
(fragment) 
 
- Przesłuchanie – wyszeptał chłopak z lękiem              
w głosie i wycofał się w głąb pomieszczenia.  
Mężczyzna podszedł do mnie i chwycił mocno za 
ramię. Podniósł do góry i pociągnął za sobą. 
Prowadził mnie przez długi, kamienny korytarz, 
echo naszych kroków dudniło wokół nas. Do 
ścian, co jakiś czas przyczepione były palące się 
pochodnie. Chwileczkę. Pochodnie? Co to ma 
znaczyć? Czy ci ludzie nie słyszeli o  prądzie 
elektrycznym?  
        Zaczęło mi to wszystko przypominać scenę               
z horroru, gdzie na końcu korytarza wyskoczy 
wariat z piłą i odetnie mi głowę. Na myśl o tym, 
ciarki przebiegły mi po plecach. Lubiłam oglądać 
horrory, lecz co innego oglądać, a co innego być 
jednym z bohaterów. 
       Czarnowłosy mówił coś o przesłuchaniu, 
więc raczej nie powinno spotkać mnie nic złego. 
Powiem, co się stało i pewnie mnie wypuszczą, 
przecież nic  złego nie zrobiłam. Uciekałam, bo 
kazali mi uciekać, ale teraz na pewno wszystko się 
wyjaśni.  
 
 

 
 

EGZAMINY GIMNAZJALNE 
 
27 IV 2010 – część humanistyczna 
28 IV 2010 – część mat. - przyrodnicza 
29 IV 2010 – część językowa 
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  Jednak cała ta sceneria nie za bardzo mi się 
podobała, jakby ją wyjęto z innej epoki. To 
naprawdę dziwne, nie mam pojęcia, co to znaczy.  
        Ponury mężczyzna wprowadził mnie do 
okrągłej sali, pośrodku której stało prostokątne 
biurko, a przy nim siedziały dwie chude postacie    
w ciemnych jak smoła pelerynach z kapturami. 
Nie mogłam dostrzec ich twarzy. Mężczyzna 
pchnął mnie do przodu, a sam wycofał się  
i zatrzasnął za sobą drzwi.  
- Usiądź Saro. – po pomieszczeniu rozniósł się 
wysoki, zimny głos, aż ciarki przeszły mi po 
plecach. 
        Czułam instynktownie, że nie powinnam się 
sprzeciwiać. Niepewnie podeszłam do krzesła 
stojącego naprzeciwko postaci. Wzrok wbiłam         
w swoje buty i postanowiłam za dużo się nie 
odzywać. Te osoby nie bardzo mi się podobały, 
sprawiały wrażenie, iż są zdolne do wszystkiego 
(...).     

***** 
Jeśli zainteresowało Was opowiadanie Alicji, to 

można je przeczytać na blogu Ali: 
 

tam-gdzie -nie -ma -już nic. blog. onet. pl 
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