
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 3 
 
 

1 maja   – ŚWIĘTO PRACY 
 
2 maja –   ŚWIĘTO FLAGI  
                 NARODOWEJ; 
                 DZIEŃ STRAŻAKA    
                 
3 maja  –  219. ROCZNICA   
                 UCHWALENIA  
                 KONSTYTUCJI 3-GO  
                 MAJA;  
                 DZIEŃ WOJSKA  
                 POLSKIEGO 
 

 

W POLSCE TRWA  
WALKA Z POWODZI Ą!!! 

 

W Sandomierzu, Połańcu, Nowym Korczynie  
i wielu innych miejscowościach trwa dramat 
ludzi, których domy i gospodarstwa zalała 
Wisła. W kilku miejscowościach wzdłuż rzeki 
nieustannie trwają zmagania z żywiołem.  
W walce mieszkańcom pomagają tysiące 
strażaków oraz żołnierzy. 
 

*ZBIÓRKA DARÓW DLA  POWODZIAN* 
 
            Nasza szkoła włączyła się w akcję pomocy 
dla powodzian z rejonu Sandomierza, ogłoszoną 
przez  Radio Kielce. 
           Wszyscy, którzy chcą pomóc powodzia-
nom, mogą przynosić dary, do naszej szkoły. 
 
Szkolnym koordynatorem akcji jest Samorząd 
Uczniowski SP i Gimnazjum Nr 2 w Wolicy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Maj 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 maja – 66. ROCZNICA 
PACYFIKACJI WSI WOLICA 
 
26 maja – DZIEŃ MATKI 

 
 

Fot. www.radiokielce.pl;  21.05.2010 
 
Powodzianom potrzebna jest: 
• woda butelkowana, 
• żywność o przedłużonym terminie 

przydatności do spożycia, 
• koce, śpiwory, materace, 
• środki czystości i higieny osobistej, 
      ubrania. 

 
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, POMÓŻ 

DOTKNIĘTYM PRZEZ ŻYWIOŁ!!!  
 



 

WYWIAD MIESIĄCA 
 

 
 

Wywiad  
z wicedyrektor 

Gimnazjum Nr 2               
w Wolicy  

Panią Mirosławą 
Szymańską 

 
 
 

Pani wicedyrektor Mirosława Szymańska. 
 
 

- Kim chciała Pani zostać, będąc w naszym 
wieku? 

Pani wicedyrektor Mirosława Szymańska: Wielu 
młodych ludzi przystępując do matury szuka 
swojej drogi życiowej, zastanawia się nad 
podjęciem decyzji co do wyboru zawodu. Moje 
plany były sprecyzowane od razu. Zawsze 
chciałam zostać nauczycielem. Stąd moja decyzja 
o podjęciu studiów na kierunku biologia, wtedy 
jeszcze w Wyższej Szkole Pedagogicznej                        
w Kielcach.  
- Czy zdarza się Pani mieć wątpliwości 

dotyczące słuszności wyboru drogi życiowej? 
Czy mam wątpliwości? W pewnych momentach 
życia chyba każdy je ma. Jednak wsparcie i pomoc 
w moich działaniach ze strony pani dyrektor Niny 
Budziosz oraz całego grona pedagogicznego 
rozwiewa je. Nie bez znaczenia jest również i fakt, 
że bardzo wielu uczniów naszej szkoły podejmuje 
naukę w liceach, studiuje. To jest bardzo budujące 
i dodaje energii do pracy, utwierdza                           
w przekonaniu, że to, co robimy, robimy dobrze            
w Szkole w Wolicy.  
- Jakie były początki Pani pracy w naszej 

szkole? 
Pracę rozpoczęłam w 1981 roku, jako nauczyciel 
świetlicy. Po pewnym czasie zaczęłam uczyć 
biologii, ale nie tylko. Uczyłam również języka 
polskiego, techniki, wówczas jeszcze                          
w ośmioletniej szkole podstawowej.  
- Wszyscy znamy Panią jako wicedyrektor 

naszego gimnazjum, jednak mało kto zdaje 
sobie sprawę, co to właściwie oznacza. Czy 
może Pani nam przybliżyć, jak to stanowisko 
wygląda od Pani strony? Jakie niesie ze sobą 
prawa i obowiązki? 
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Kierownicza funkcja zawsze nakłada wiele 
obowiązków i ogromną odpowiedzialność za 
szkołę, bezpieczeństwo uczniów, za wyniki 
młodzieży w nauce, za osiągnięcia w pracy 
pozalekcyjnej i pozaszkolnej. Dyrektora cieszą 
sukcesy uczniów, martwią niepowodzenia. Czy 
zawsze to co robię, robię dobrze? Nie popełniają 
błędów tylko ci, co nic nie robią.  
- Jakie cechy według Pani powinien posiadać 

wzorowy nauczyciel? 
Wzorowy nauczyciel to tak, jak wzorowy uczeń: 
sumienny, uczciwy, pracowity. Wzorowy 
nauczyciel to nauczyciel konsekwentny w swoim 
działaniu, ale przede wszystkim musi kochać to co 
robi. Zawód nauczyciela to powołanie.  
- Czy Pani dyrektor ma jakieś motto życiowe, 

którym mogłaby się podzielić z naszą 
społecznością uczniowską? 

Każdy z nas w swoim życiu kieruje się 
określonymi zasadami, ja taką: 
„Nie czyń drugiemu tego, co tobie niemiłe”. 
- Każdy z nas szuka w życiu autorytetu. Czy 

Pani ma taką osobę? 
Dla mnie, tak jak chyba dla każdego Polaka, 
największym autorytetem  był i jest nasz wspaniały 
rodak papież Jan Paweł II, za to jakim był nie 
tylko duchownym, ale i człowiekiem. 
- Jakich wskazówek mogłaby Pani udzielić 

trzecioklasistom stojącym właśnie u progu 
wyboru swojej życiowej ścieżki? 

Życzę Wam kochani trzecioklasiści udanych 
wyborów życiowych, podejmowania prze-
myślanych decyzji, bądźcie uczciwi                          
i prawdomówni, niech trudności życiowe nie 
zniechęcają Was do działania.  
- Czym Pani dyrektor zajmuje się w czasie 

wolnym od pracy? 
W czasie wolnym od pracy, jak na biologa 
przystało, zajmuję się pielęgnowaniem ogródka 
warzywnego.  

 
Dziękujemy Pani za rozmowę. 

 
Wywiad przeprowadzili:  
Dorota Pietrus, kl. IIIa - przewodnicząca SU 
Gimnazjum Nr 2 w Wolicy 
Hubert Kwiecień, kl.IIIb - zastępca przewod-
niczącej SU. 
 
 



 
 

 

 

MAJOWE ŚWIĘTA I ROCZNICE 
 

1 maja - Święto Pracy, 
Mi ędzynarodowy Dzień 

Solidarności Ludzi Pracy 

             Międzynarodowe święto klasy robotni-
czej, obchodzone od 1890 corocznie  1 maja.              
W Polsce 1 maja ogłoszono świętem państwo-
wym ustawowo wolnym od pracy. Święto 
wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla 
upamiętnienia wydarzeń, które miały miejsce              
w pierwszych dniach maja 1886 r. w Chicago,                
w Stanach Zjednoczonych podczas strajku 
będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na 
rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.  

źródło: wikipedia.org 

 
2 maja- Dzień Flagi 

Narodowej 

          Dzień Flagi Narodowej 
obchodzony 2 maja to jedno 
z najmłodszych świąt państwo-
wych. Ma ono popularyzować 
wiedzę o symbolach narodo-

wych i polskiej tożsamości. Ustanowione zostało 
przez Sejm 20 lutego 2004 roku. Polskie barwy 
narodowe kształtowały się na przestrzeni wieków, 
ale ostatecznie w 1919 roku biel i czerwień 
uznano oficjalnie za barwy państwowe.                      
W symbolice polskiej flagi, biel pochodzi od bieli 
orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni-
rycerza galopującego na koniu, będącego godłem 
Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych 
tłach tarcz herbowych. Na fladze biel jest zawsze 
u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy 
jest kolor godła niż tła. 

Do niedawna nie wolno było wywieszać flag 
w inne dni niż świąteczne. Zabraniała tego ustawa 
z 1980 roku. Od niedawna kiedy to Sejm 
znowelizował ustawę o godle, barwach i hymnie 
Rzeczypospolitej Polskiej, symbole narodowe 
można uwidaczniać bez ograniczeń. Oznacza to, 
że mogą być one użyte kiedy tylko chcemy, pod 
jednym warunkiem-że otoczy się je należną czcią 
i szacunkiem. 

Źródło: Gminny Portal Internetowy - Chęciny 
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2 maja-  
Dzień Strażaka 

 
      Najczęściej spotykanym 
wizerunkiem św. Floriana 
jest, młodzieniec w stroju 
rzymskiego legionisty wyle-
wający wodę ze skopka na 
płonący dom.                                   Święty Florian- patron strażaków 

             Św. Florian urodził się ok. 250 roku                 
w Zeiselmauer (Dolna Austria). Jego życie 
przypadło na okres prześladowań chrześcijan.               
W młodym wieku został powołany do armii 
cesarza rzymskiego – Dioklecjana (284-305). Był 
dowódcą urządzenia gaśniczego wchodzącego              
w skład Imperium rzymskiego. W roku 304 ujął 
się za prześladowanymi legionistami chrześcijań-
skimi, za co został skazany na karę śmierci.          
4 maja 304 r. poniósł śmierć męczeńską w nurtach 
rzeki Enns, na terenie dzisiejszej Górnej Austrii.  

źródło: wikipedia.org 

219. rocznica Konstytucji 3 Maja 

             W dniu 3 maja 1791 Sejm Wielki 
uchwalił nową konstytucję ustrojową. Wpro-
wadzała ona podział władzy na ustawodawczą, 
wykonawczą i sądowniczą, zwiększyła uprawnie-
nia mieszczan, zapowiadała poprawę doli warstwy 
chłopskiej, zlikwidowała konfederacje i liberum 
veto w Sejmie, ograniczyła prawa polityczne 
szlachty. Ustalała też, że po Stanisławie Auguście 
Poniatowskim, dziedzicznym królem Polski miał 
zostać elektor saski Fryderyk August, wnuk 
Augusta III. Nowa konstytucja zmieniła ustrój 
Rzeczypospolitej z monarchii parlamentarnej na 
monarchię konstytucyjną.  

             Konstytucja 3 Maja utrzymała się 14 
miesięcy i 3 tygodnie. Obalona została przez 
konfederację targowicką i zbrojną interwencję 
Rosji w czasie wojny polsko - rosyjskiej w 1792 r.       
Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie (po 
Stanach Zjednoczonych) i pierwszą w Europie 
ustawą regulującą organizację władz państwo-
wych, prawa i obowiązki obywateli. Zabezpiecza-
ła możliwość rozwoju gospodarczego i polityczne-
go kraju.  

Źródło: Interia.pl;  wikipedia.org                  REDAKCJA        



 

MAJOWE ŚWIĘTA I ROCZNICE 
 
26 maja - Dzień Matki 
 
             Święto obchodzone 
corocznie w Polsce 26 maja 
jako wyraz szacunku dla 
wszystkich matek. W tym 
dniu są one zwykle 
obdarowywane laurkami, 
kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez 
dzieci. To święto ma na celu okazanie matkom 
szacunku, miłości, podziękowania za trud 
włożony w wychowanie. 

            Początki święta sięgają czasów starożyt-
nych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy 
matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. 
Zwyczaj powrócił w XVII-wiecznej Anglii  pod 
nazwą niedziela u matki i początkowo oznaczał 
wizytę w katedrze. Dzień, w którym obchodzono 
to święto, był wolny od pracy. Do tradycji 
należało składanie matce podarunków, głównie 
kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane 
błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do ok. XIX 
wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po 
zakończeniu II wojny światowej. 

             Inaczej historia tego święta przedstawia 
się w USA. W 1858 amerykańska nauczycielka 
Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczynej 
Pracy, zaś od 1872 Dzień Matek dla Pokoju 
promowała Julia Ward Howe. Ann Marie Jarvis, 
córce Ann Jarvis, w 1905 udało się ustanowić 
Dzień Matki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszech-
nił się na niemal wszystkie stany, zaś w 1914 
Kongres USA uznał przypadający na drugą 
niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe. 

Źródło: wikpedia.org                                         REDAKCJA 

 
 
 

 
O, najdroższa moja mamo. 
Jakie złożyć Ci życzenia ? 
Niech zawsze szczęście samo 
Życie Twoje opromienia. 
Niech nigdy nie zasmuci 
Żadna troska Twego czoła. 
W gronie dzieci jak najdłużej 
Żyj szczęśliwa i wesoła... 
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65. rocznica  
zakończenia II wojny światowej 

 
            8 maja obchodzony jest Międzynarodowy 
Dzień Zwycięstwa - rocznica podpisania                     
w Berlinie aktu bezwarunkowej kapitulacji III 
Rzeszy w 1945 roku. Za dzień zakończenia II 
wojny światowej uznaje się jednak w Europie 
dwie daty - 8 i 9 maja 1945 r.  

 
 

66. ROCZNICA 
PACYFIKACJI  WSI  WOLICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomnik na placu Szkoły Podstawowej w Wolicy. 
 

              Dnia 26 maja 2010 roku odbędą się 
uroczyste obchody 66. rocznicy Pacyfikacji 
Wolicy. W uroczystości wezmą udział: Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny p. Robert Jaworski, 
związek Kombatantów RP i BWP Koło Nr 54               
w Chęcinach, zaproszeni goście oraz Dyrekcja, 
Grono Pedagogiczne, młodzież SP i Gimnazjum 
Nr 2 w Wolicy. 
 
Plan uroczystości: 
 
1015 – Msza święta na cmentarzu parafialnym 
           w Wolicy w intencji pomordowanych  
           w 1944 roku mieszkańców. 
1100 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar  
           poległych na frontach II Wojny Światowej. 
1130–  Główne uroczystości przy pomniku obok  
           ZSO Nr 2 w Wolicy. 

[*] Źródło: Gminny Portal Internetowy Chęciny 



 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

MODLITWA ZA OFIARY 
KATASTROFY LOTNICZEJ 

POD SMOLEŃSKIEM 

 

             

                Dnia 12 kwietnia 2010 roku o godz. 19   
w Kościele pod wezwaniem św. Bartłomieja                
w Chęcinach odbyła się uroczysta Msza Święta         
w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem. Na mszy zgromadzili się 
przedstawiciele całej społeczności z terenu naszej 
gminy.  

    Nasze gimnazjum reprezentowali nauczyciele, 
delegacja uczniów oraz harcerzy ze Szkoły 
Podstawowej w Wolicy. 

Opracowanie: Samorząd Szkolny 

 
 
 
 
 
 

 
 

EGZAMINY 
GIMNAZJALNE 

             
         
                  

             W dniach 27 - 29 kwietnia 2010 
uczniowie klas trzecich przystąpili do egzaminów  
gimnazjalnych. Pierwszego dnia zmagali się                 
z testem humanistycznym, drugiego-                          
z matematyczno - przyrodniczym, a trzeciego-                 
z języka angielskiego. Do egzaminu przystąpiło 
100% trzecioklasistów.  
                 Wyniki poznamy w czerwcu, pod 
koniec roku szkolnego. Od wyników egzaminu             
w dużej mierze zależy dalsza szkolna kariera 
naszych gimnazjalistów. 
                                           REDAKCJA 
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ELEKTRONICZNY NABÓR  

DO SZKÓŁ      
PONADGIMNAZJALNYCH 

 
 

        
               Uczniowie klas trzecich muszą podjąć 
bardzo ważną decyzję, dotyczącą wyboru szkoły 
ponadgimnazjalnej. Wzorem lat ubiegłych nabór 
do szkół odbywa się drogą elektroniczną. Nasi 
trzecioklasiści zostali przeszkoleni przez p. Annę 
Sikorską jak należy logować się do systemu oraz 
jak wygląda cała procedura naboru elektroniczne-
go. Od strony technicznej, wszystko wydaje się 
proste, pozostaje więc tylko życzyć trzecio-
klasistom mądrych i trafnych wyborów dalszej 
drogi kształcenia.        
                             REDAKCJA 
 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 
 

AKADEMIA UPAMI ĘTNIAJĄCA 
70 ROCZNICĘ  

ZBRODNI KATYŃSKIEJ 
 
 
             W piątek  16 kwietnia 2010r.  w naszej 
szkole odbyła się akademia poświęcona 70 
rocznicy Zbrodni  Katyńskiej oraz 96 ofiarom 
katastrofy lotniczej polskiego samolotu rządowe-
go, do której doszło 10 kwietnia br,  pod Smoleń-
skiem niedaleko Katynia. 
 Uroczystość przygotowali: p.Lidia Pierzak 
i p.Przemysław Gruszka, który zadbał o oprawę 
muzyczną.  
           Akademię rozpoczęliśmy hymnem narodo-
wym. Minutą ciszy uczciliśmy ofiary katastrofy, 
wśród których znaleźli się: Prezydent RP Lech 
Kaczyński wraz z żoną Marią, przedstawiciele 
Kancelarii Prezydenta RP, Parlamentu RP, 
Polskich Sił Zbrojnych, przedstawiciele różnych 
Kościołów, Rodzin Katyńskich, BOR-u oraz 
załoga samolotu. Następnie odczytano prze-
mówienie prezydenta, które miał wygłosić              
w rocznicę mordu nad katyńskimi grobami. 
Uczniowie deklamowali wiersze przeplatane 
piosenkami śpiewanymi przez chór szkolny. 
Wykonano utwory: Pawła Kukiza, Jacka 
Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego. 
Uroczystość zakończyliśmy wspólnym odśpiewa-
niem hymnu „Boże coś Polskę”. 
        Wymowną dekorację tworzyły zdjęcia  
czaszek z dziurą po pocisku, rozłożone na polskiej 
fladze. Tło stanowił wielki orzeł w koronie 
wznoszący swoje skrzydła ku niebu. Za nim 
widniał krzyż, a u dołu można było spostrzec 
związane ręce. 
 Podczas uroczystości panowała atmosfera 
pełna skupienia, smutku, zadumy i powagi. 
Rocznica Zbrodni  Katyńskiej  nabrała podwójne-
go znaczenia. Już drugi raz w tym miejscu zginęła 
polska elita. Nie wolno nam o tym nigdy 
zapomnieć.  
 

Opracowanie:  Alicja Szymkiewicz, kl.IIIc 
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Zdjęcia: Sebastian Jaszczyk, kl.IIIc 
 
 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
 
 

AKADEMIA Z OKAZJI                                
219. ROCZNICY  UCHWALENIA        

KONSTYTUCJI 3 MAJA 
 

                
 
                W dniu 7 maja 2010r. w naszej szkole 
odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 
rocznicę uchwalenia „Konstytucji 3 maja”. 
Uczniowie klas: Ia i Ic przypomnieli nam                     
o wspaniałej, patriotycznej postawie naszych 
rodaków, którzy za wszelką cenę chcieli utrzymać 
niepodległą Polskę. 
               Podczas akademii mogliśmy posłuchać 
okazjonalnych wierszy, piosenek w wykonaniu 
szkolnego chóru, jak i poznać fakty z historii 
naszego narodu. Wszyscy obecni na uroczystości 
słuchali młodych aktorów z dużym zaciekawie-
niem. Akademia wzbudziła w wielu uczniach 
postawę patriotyczną.  
               Po zakończeniu uroczystości przygoto-
wanej przez nauczycieli: p.Jolantę Paź, p.Agatę 
Żurowską oraz p.Przemysława Gruszkę, wszyscy 
nagrodzili ogromnymi brawami uczniów 
występujących na scenie.   
 
Opracowanie:  
     Anna Wrońska i Wiktor Budziosz, kl. IIb. 

 
 

        
 
 

MSZA ŚWIĘTA 
W INTENCJI OJCZYZNY 

 
             
             
              Dnia 3 maja 2010 o godz. 17.00                       
w Kościele Parafialnym w Chęcinach                      
z  inicjatywy Samorządu Terytorialnego Gminy 
Chęciny odbyła się Msza Święta w intencji 
Ojczyzny.  
           Naszą szkołę reprezentowała delegacja 
młodzieży oraz przedstawiciele Grona 
Pedagogicznego.  
                                 REDAKCJA 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

UROCZYSTOŚĆ PODSUMOWANIA 
KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 

        
           W dniu 22 kwietnia 2010 roku w sali 
widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury im. 
Józefa Piłsudskiego w Kielcach odbyło się 
uroczyste podsumowanie konkursów przedmioto-
wych dla uczniów szkół gimnazjalnych 
województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 
2009/2010. 
          Uczeń naszej szkoły Paweł Papka, kl. IIIa 
– laureat konkursu przedmiotowego z języka 
rosyjskiego i historii wraz z opiekunami:                      
p.Jevgeniją Kulczycką – nauczycielką j.rosyj-
skiego oraz p.Anną Wrzoskiewicz- nauczycielką 
historii, odebrał z rąk przedstawicieli Kuratorium 
Oświaty w Kielcach, nagrodę - medal oraz 
pamiątkowy dyplom.  
           Paweł, jako laureat był zwolniony z części 
humanistycznej egzaminu gimnazjalnego, otrzy-
mując tym samym max. ilość punktów. 
Dodatkowo ma prawo dowolnego wyboru szkoły 
ponadgimnazjalnej.  
 
           Gratulujemy sukcesu zarówno Pawłowi, 
jak i nauczycielom - p. Jevgenii Kulczyckiej oraz 
p. Annie Wrzoskiewicz!!!        
     

                   REDAKCJA 

    
 
NAPISANO O NAS... 
 
Nasza szkoła znalazła się   
w „Konkursowym” 
rankingu świętokrzyskich 

gimnazjów 2010 opublikowanym w gazecie 
codziennej ECHO DNIA:  
 
„Przedstawiamy gimnazja, które miały co 
najmniej dwóch laureatów w 11 konkursach 
przedmiotowych. Biorąc pod uwagę ilość 
laureatów stworzyliśmy ranking najlepszych 
gimnazjów województwa.  
1. Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Kielce – 25;  
2. Gimnazjum numer 23 Kielce – 13;  
3. Kolegium Szkół Prywatnych , tak zwane 
Gimnazjum Językowe Kielce – 9;  
4. Gimnazjum numer 9 Kielce, Gimnazjum numer 1 
Ostrowiec, Gimnazjum numer 1 Busko i Gimnazjum 
Sobków – po 5;  
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Paweł Papka, kl. IIIa podczas gali podsumowania 
konkursów przedmiotowych. 

 
Od prawej: p. Jevgenija Kulczycka, Paweł Papka- 
laureat oraz p. Anna Wrzoskiewicz. 
 
 
 
8. Gimnazjum Stąporków, Gimnazjum Tumlin, 
Gimnazjum Krasocin, Gimnazjum numer 16 Kielce, 
Gimnazjum numer 1 Sandomierz i Gimnazjum numer 
2 Pińczów – po 4;  
14. Prywatne Gimnazjum Skarżysko, Gimnazjum 
numer 1 Końskie, Gimnazjum numer 2 Końskie, 
Gimnazjum Społeczne Kielce, Gimnazjum 
Integracyjne numer 4 Kielce, Gimnazjum 
Koprzywnica – po 3 
20. Gimnazjum numer 1 Kielce, Gimnazjum numer 3 
Kielce, Gimnazjum numer 6 Kielce, Gimnazjum 
numer 1 Staszów, Gimnazjum numer 2 Staszów, 
Gimnazjum numer 3 Ostrowiec, Gimnajzum numer 2 
Opatów, Gimnazjum Szydłów, Gimnazjum Solec 

Zdrój, Gimnazjum Wolica, Gimnazjum 
Bodzechów, Gimnazjum Łoniów, Gimnazjum numer 1 
Pińczów – po 2”.[*] 
 
[*]  źródło: ECHO DNIA, 21 kwietnia2010  

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 
WYRÓŻNIENIE 

W KONKURSIE O STEFANIE 
ARTWI ŃSKIM 

 
            Uczennice kl. IIc - Martyna Witasiak, 
Paulina Sołtys i Karolina Seweryn pod opieką 
pani Anny Wrzoskiewicz reprezentowały naszą 
szkołę w konkursie "Zapomniani bohaterowie 
naszego regionu- Stefan Artwiński", organi-
zowanym przez: 

• Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli, 

• Kuratorium Oświaty w Kielcach, 
• Komisję Edukacji i Kultury Rady 

Miejskiej w Kielcach, 
• Szkołę Podstawową nr 5 im. Stefana 

Artwińskiego w Kielcach, 
• Muzeum Historii Kielc. 

Konkurs dotyczył Stefana Artwińskiego, który 
jest bardzo ważną postacią dla naszego regionu. 
  
          Dnia 23 kwietnia 2010 roku odbyło się 
uroczyste rozstrzygniecie konkursu w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Kielcach, na które nasze 
uczennice wybrały się wraz z panią Jolantą 
Latkowską.  Dziewczyny zdobyły wyróżnienie za 
prezentację multimedialną dotycząca Stefana 
Artwińskiego i jego czasów. 
          W nagrodę otrzymały dyplomy oraz książki                
o Stefanie Artwińskim. 
 
 

Od lewej: 
Karolina Seweryn, Martyna Witasiak  i Paulina Sołtys 
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Fot. INTERNET 

Stefan Artwiński- prezydent Kielc w latach 1934-1939 
 
 
 
Stefan Artwiński urodził się  11 sierpnia 1863 
roku we wsi Igołomia. W latach 1934-1939 był 
prezydentem Kielc. Poświęcił swoje życie               
w obronie wartości, które wyniósł z rodzinnego 
domu i pielęgnował w działalności społecznej, 
politycznej i obywatelskiej. 27 października 1939 
roku został aresztowany przez Gestapo.                  
6 listopada 1939 r. znaleziono jego zmasakrowane 
zwłoki zakopane w lesie na Wiśniówce. 10 listo-
pada urządzono mu w konspiracji pogrzeb                   
i pochowano w użyczonym grobowcu rodzinnym 
Ryszarda Borchólskiego na cmentarzu Nowym. 
Ostatecznie we własnym grobowcu spoczął 28 
listopada 1989 roku na Cmentarzu Partyzanckim 
przy ul. P. Ściegiennego w Kielcach, kiedy to 
odbył się uroczysty pogrzeb Prezydenta.  
           
         Choć tak wiele czasu minęło od tych 
wydarzeń, kielczanie nadal pamiętają o swoim 
bohaterze.  
                      REDAKCJA 

           
 
 
 
 
 

                  

 

 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

AKCJA 

 „SPRZĄTANIE ŚWIATA” 

 

              Akcja ,,sprzątanie świata" wywodzi się               
z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 
roku, kiedy to 40 tysięcy mieszkańców Sydney 
wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. 
Już rok później akcja objęła zasięgiem całą 
Australię, a liczba jej uczestników rośnie z roku 
na rok.  

          W Polsce „sprzątanie świata” zainicjowała 
Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja odbywa 
się co roku, począwszy od 1994. Krajowym 
patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest 
Fundacja Nasza Ziemia. [*]  

          Jak co roku nasza szkoła włączyła się                 
w propagowanie tej akcji. W dniu 30 kwietnia 
2010 roku, uczniowie wraz z nauczycielami, 
wyposażeni w worki i gumowe rękawiczki, 
ruszyli na pomoc środowisku. Sprzątanie objęło 
teren wokół budynku szkolnego, prywatnych 
posesji oraz ulice, rowy i pobocza. Akcja została 
przeprowadzona sprawnie, bez większych 
problemów. Młodzieży towarzyszył humor                      
i zaangażowanie. Na koniec wszyscy, tradycyjnie 
udali się na poczęstunek ufundowany przez Urząd 
Gminy i Miasta w Chęcinach. 

[*] źródło: wikipedia.org 

Opracowanie: Anna Wrońska, kl. IIb. 
 

 
Tu papier, tam puszka, oj trzeba się napracować... 
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Uczniowie kl. IIb podczas akcji ,,Sprzątanie świata”. 

 

 
Klasa Ib prezentuje „zebrane żniwo” podczas 

akcji „Sprzątanie świata”.  



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Nasza szkoła przystąpiła do jubileuszowej 

10 edycji ogólnopolskiej kampanii 

„ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” 

Czym jest kampania? 

          Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" to 
realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja 
podejmująca problem profilaktyki uzależnień. 
Jednym z jej najważniejszych celów jest 
promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego 
stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci                         
i młodzieży zachowań prospołecznych jako 
alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie 
picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz 
stosowania przemocy. 

          Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" to 
projekt długofalowy, którego istotą jest 
współpraca z samorządami lokalnymi w całym 
kraju.  

          Szczególnym atutem kampanii „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł" są znani polscy sportowcy.                 
W 2010 roku sportową twarzą kampanii jest Maja 
Włoszczowska- kolarka, srebrna medalistka 
Olimpiady w Pekinie.[*] 

[*] www.trzezwyumysł.pl 

PROGRAM AKCJI W NASZEJ SZKOLE 

I. Konkursy indywidualne dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Wolicy. 

 1. Konkurs plastyczny pn. „ Życzę sobie"- 
opiekun: p. P. Gruszka 
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2. Konkurs wiedzy o kolarstwie pn. „ Dwa 
kółka"  –opiekun: p. D. Gorzelak 

II. Akcje profilaktyczne :  

1. Akcja profilaktyczno- edukacyjna skierowana 
do kierowców  pn. „ Noc usypia czujność"  – 
opiekun: p. A. Gajos, p. M Nowak 

2. Akcja profilaktyczno- edukacyjna skierowana 
do  dorosłych, rodziców uczniów pn. „ Nie bądź 
słaby", „Jak rozmawiać z dziećmi?”  – opiekun: 
p. A. Gajos, p. M. Nowak  

3. Akcja profilaktyczna  skierowana  do ośrodków 
zdrowia pn." Trze źwi dla trojga"  – opiekun:                 
p. A.Gajos 

4. Akcja profilaktyczna skierowana do 
sprzedających alkohol i  wyroby tytoniowe            
pn. „ Wygl ądasz na dorosłego? Alkoholu ani 
papierosów i tak tu nie kupisz"- opiekun:              
p. A. Gajos 

III. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze  -
opiekun: p. A Sikorska 

IV. Konkursy indywidualne dla uczniów 
Gimnazjum w Wolicy. 

1. Konkurs wiedzy o kolarstwie pn. „ Na dwóch 
kółkach" - opiekun: p. Rafał Gajos 

2. Konkurs plastyczny pn. „ Życzę Tobie" - 
opiekun: p. Przemysław Gruszka 

3. Konkurs informatyczny „ Szukamy młodych 
mistrzów" (Najciekawsza strona internetowa, 
blog) – opiekun: p. Marcin Górnicki. 

V. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze - 
opiekun: p. A Gajos 

VI. Profilaktyczne scenki tematyczne – 
opiekunowie: p. L Pierzak, p. M. Nowak 

Koordynator akcji: p. Agnieszka Gajos 

 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 
 

KLUB 
MIŁOŚNIKÓW 
GEOGRAFII 

 
 
 

Wszystkich chętnych do zdobywania 
wiedzy geograficznej, najnowszych informacji  
z regionu i ze świata nie tylko z National 
Geographic oraz przygotowania do udziału                  
w konkursach zapraszamy do członkostwa                
w Klubie.  
           Spotkania odbywają się w środy od 11.15 
do 12.00.  

Członkowie Klubu współpracują                       
z opiekunem podczas organizacji wycieczek.                       
W tym roku szkolnym (9.10.2009 r.) uczniowie 
szkoły uczestniczyli w wycieczce do Krakowa i 
Wieliczki. 
 

Członkowie Klubu odnoszą sukcesy                
w konkursach: 
- W X edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia – 
środowisko naturalne wczoraj, dziś i jutro” pod 
hasłem ZIEMIA GIGANTÓW -  Sylwia 
Krzysztofik  zdobyła wyróżnienie (prace do 
konkursu przygotowało 5 członków Klubu). 
-  Sylwia Krzysztofik reprezentowała Gimnazjum 
nr 2 w Wolicy w etapie rejonowym Konkursu 
Geograficznego. 
- W XI edycji Konkursu Geologiczno-
Środowiskowego „Nasza Ziemia-środowisko 
przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” pod hasłem 
„Rzeźbiarze powierzchni Ziemi” organizowa-
nym przez Państwowy Instytut Geologiczny                
w Warszawie – półfinały – Hubert Kwiecień,  
zdobył II miejsce (pracę konkursową 
przygotowała także Alicja Szymkiewicz z klasy 
III c). 
          Wszystkich zainteresowanych zapraszają 
członkowie Klubu wraz z opiekunem p.Grażyną 
Barwinek. 
 
Opracowanie: Grażyna Barwinek 
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Członkowie Klubu w czasie zajęć. Od lewej: 
Karolina Seweryn, Martyna Witasiak, Paulina 
Sołtys, Żaneta Kędzior, Paulina Paluch, Kamil 
Pierzak. 
 

 
 
Wspomnienia z wycieczki: Uczestnicy wycieczki 
przed wejściem do Kopalni soli w Wieliczce. 
 

 
 

Wspomnienia z wycieczki: Uczestnicy wycieczki 
na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Krakowie. 

 



SPORT SZKOLNY 
 

 
Wicemistrzostwo Piłkarzy Ręcznych z Wolicy 
w III Turnieju Piłki R ęcznej Chłopców Szkół 

Gimnazjalnych. 

W dniu 26 kwietnia 2010 r. w Kielcach 
został rozegrany III Wiosenny Turniej Piłki 
Ręcznej Chłopców Szkół Gimnazjalnych 
o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych  Nr 1 w Kielcach. 

W zawodach wzięły udział drużyny 
z Kielc, Wolicy, Piekoszowa. Uczestnicy turnieju 
to przeważnie „klasy sportowe” realizujące 
rozszerzony program z zakresu piłki ręcznej. 

          Zgłoszone zespoły podzielono na dwie 
grupy eliminacyjne, w których rywalizowano 
„każdy z każdym”, a następnie zwycięzcy grup 
wystąpili w finale. 

W grupie „A”  rywalizowały drużyny:  

1. Gimnazjum Nr 9 w Kielcach /I zespół / 
2. Gimnazjum Nr 7 w Kielcach / II zespół / 
3. Gimnazjum Nr 10 w Kielcach 
4. Gimnazjum Nr 16 w Kielcach 

Grupa „B”: 

1. Gimnazjum Nr 7 Kielcach / zespół I / 
2. Gimnazjum Nr 9 w Kielcach / zespół II / 
3. Gimnazjum w Wolica 
4. Gimnazjum Nr 1 w Piekoszowie 

 Wyniki spotkań z udziałem drużyny z Wolicy: 

Gimnazjum Nr 7 w Kielcach / zespół II / - 
Gimnazjum w Wolicy 9-16 

Gimnazjum w Wolicy – Gimnazjum Nr 1 
w Piekoszowie 13 – 4 

Gimnazjum Nr 9 w Kielcach / zespół II / –
Gimnazjum w Wolicy 14 –16 

 Finał: 

Gimnazjum Nr 9 w Kielcach / zespół I / - 
Gimnazjum w Wolicy 11 –11 dogrywka 7-5 
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Kolejność turnieju:  

I miejsce –Gimnazjum Nr 9 w Kielcach / zespół I/ 

II miejsce – Gimnazjum Nr 2 w Wolicy 

III miejsce – Gimnazjum Nr 16 w Kielcach 

IV miejsce– Gimnazjum Nr 7 w Kielcach/zespół I 

Zespół z Wolicy wystąpił w składzie: 

Jarosław Banasik, Maciej Chodur, Wojciech 
Dreziński, Dominik Jastrzębski, Bartosz Kruk, 
Mariusz Paluch, Dawid Pyczek, Jakub Stępnik, 
Maciej Rączka, Krzysztof Walaszczyk, Kamil 
Korczak, opiekun: Dariusz Gorzelak. 

 

 

 

Opracowanie: Dariusz Gorzelak             



 

POMAGAMY 

 

Źródło: www.echodnia.eu 

   REDAKCJA 
 
 

 
 
 

,,Nigdy nie jesteśmy tak biedni,  
aby nie stać nas było na udzielenie 

pomocy bliźniemu’’.  
                                                                                

Mikołaj Gogol 
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Chory Tobiaszek Lichowski z mamą. 

          Fot. Echo Dnia 

 

 

 

 

 
Pomóż, to nic nie kosztuje!!! 

Pomagasz, a  jednocześnie chronisz 
środowisko!!! 

       
 

Miesięcznik „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 
Współpraca: mgr Teresa Gocał 

 

 

             
 
 
 
 
             
                Pomóżmy 2-letniemu Tobiaszkowi 
Lichosikowi, który choruje na cukrzycę. 
Prawidłowe leczenie może zapewnić mu pompa 
insulinowa. Taki sprzęt jest drogi, dlatego szkoły 
i nie tylko, organizują zbiórkę zakrętek 
plastikowych typu PET. Na zakrętkach które 
zbieramy, powinno znaleźć się logo trójkącika ze 
strzałek lub napis: PP, PS, PT, PP, PET. Zbieramy 
wyłącznie zakrętki, nie zbieramy butelek. Za 
każdą tonę zakrętek firma Eko-Poldek zajmująca 
się przetwarzaniem tworzyw sztucznych, płaci 
1000zł. Aby kupić pompę insulinową, rodzice 
Tobiasza muszą uzbierać aż 12 ton zakrętek!!! 
Włączmy się więc do akcji i przynośmy 
plastikowe zakrętki, aby Tobiasz mógł normalnie 
żyć.  
           Szkolnym koordynatorem akcji jest pani 
Agnieszka Gajos. 

 
 
 

 


