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ŚWIĘTA WIELKANOCNE 

 

        Najserdeczniejsze życzenia 
pogodnych, pełnych nadziei i miłości 
Świąt Wielkanocnych, rodzinnego 
ciepła, zdrowia i radości, smacznego 
jajka oraz mokrego dyngusa życzy 
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„DZIE Ń KOBIET, DZIEŃ KOBIET 
NIECH  KAŻDY  SIĘ DOWIE, …” 
 

Wszystkim kobietom i kobietkom 
życzymy  dużo uśmiechu  
i szczęścia na co dzień.  

Aby każdy dzień przyniósł     
wszystko to, co w życiu 

najpiękniejsze: 
radość, szczęście i miłość. 

                                                                    

Samorząd  Uczniowski 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



WYWIAD MIESIĄCA 
 

Medal Puszkina  
dla pani Jevgenii Kulczyckiej 

 
             Nauczycielka naszego wolickiego gimna- 
zjum zdobyła medal Puszkina za promowanie 
języka i kultury rosyjskiej. Jest drugą osobą         
w Polsce, która otrzymała tę nagrodę, zaraz po 
Danielu   Olbrychskim. 
             Dnia 26 lutego 2010 roku, uczennice 
klasy IIc, przeprowadziły wywiad z panią 
Jewegniją Kulczycką. 
 

 
Pani Jevgenija Kulczycka. 

 
-„Zdrastwujtje” 
-„Zdrastwujtje” 
-Na początku chciałyśmy Pani jeszcze raz bardzo 
serdecznie pogratulować wielkiego sukcesu jakim 
jest otrzymanie Medalu Puszkina od prezydenta 
Rosji Dmitrija Miedwiediewa. 
-Jaka jest recepta na tak wielki sukces?                          
Czy zdradzi nam Pani ten sekret? 
-Dziękuję. Jednak uważam, że sukcesów nigdy 
nie osiągałam. Zawsze pragnęłam dążyć do celu, 
skupiałam się na pracy i nauce.  Poza tym bardzo 
kocham Rosję oraz pragnę szerzyć jej kulturę          
i tradycje. Całe życie tym się zajmuje, ponieważ 
to moja miłość. Jednak nie spodziewałam się 
takiej nagrody. Było to bardzo miłe zaskoczenie. 
-Czy mogłaby Pani przybliżyć nam swoje 
przeżycia z Tadżykistanu i Łotwy? 
-Tak oczywiście. Jak każdy wie jestem Rosjanką, 
lecz w Rosji nigdy nie mieszkałam. Swą młodość  
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przeżyłam w Tadżykistanie. Bardzo miło 
wspominam te czasy. Czasy, w których                 
z przyjaciółmi zbierałam bawełnę. Tadżyki są 
najmilszymi osobami z jakimi w swoim życiu 
spotkałam się. Bardzo kulturalni i grzeczni. Gdy 
przeniosłam się na 21 lat do Rygi, nie mogłam 
zapomnieć o Tadżykistanie, o swych przyjacio-
łach. Trzy lata  rozpaczałam z tego powodu. 
Łotysze bardzo mnie skrzywdzili. Kilka lat byłam 
„bezpaństwowcem”. W Łotwie pracowałam                
w Technikum i Ryskiej Szkole, gdzie uczyłam 
języka i literatury rosyjskiej. Po tym co przeżyłam 
w Rydze żadnych zmian w swoim życiu już się 
nie boję. 
- Jak znalazła się Pani w Polsce? 
-Kiedy w 1983 roku jechałam na Sylwestra do 
Niemiec, w pociągu poznałam miłość swojego 
życia - Marka. I tak po kilku latach znalazłam się 
w tym kraju. Najwidoczniej los tak chciał. 
-Jak przyjęli Panią Polacy? 
-Polacy to bardzo mili ludzie.  Od razu, gdy 
przyjechałam tutaj, sąsiedzi zaczęli mówić mi 
„zdrastwujtje” było to dla mnie bardzo miłym 
zaskoczeniem. Tak naprawdę nigdy nie 
żałowałam, że przyjechałam do Polski. Wiele razy 
w życiu zaczynałam wszystko od początku, tak 
było i tym razem.  
-Jesteśmy dumni, że możemy być Pani uczniami. 
Medal Puszkina to przecież nie jedyny sukces jaki 
Pani osiągnęła. Jeszcze raz gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. Dziękujemy za miłą 
rozmowę. 
-Ja również dziękuję. 
Wywiad przeprowadziły: Paulina Sołtys, kl.IIc  

                                  Karolina  Seweryn, kl. IIc. 

Pani Jevgenija Kulczycka  
w ambasadzie rosyjskiej w Warszawie. 



 

 

 

 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Sukcesy  
naszych  koleżanek i kolegów 

w konkursach przedmiotowych 
 

Uczniowie zakwalifikowani do 
 II etapu- rejonowego: 
 

• Sylwia Krzysztofik, kl. IIId  - język polski,  
            geografia, fizyka 

• Paweł Papka, kl. IIIa - język rosyjski, 
historia   

• Wiktor Budziosz, kl. IIb - język rosyjski 
• Bożena Tuz, kl. IIc – język rosyjski 
• Karolina Klusek, kl. IIId – matematyka 
• Alicja Szymkiewicz, kl. IIId – biologia 

 
Uczniowie zakwalifikowani do III etapu- 
wojewódzkiego: 
 

• Paweł Papka, kl. IIIa – język rosyjski, 
historia 

• Wiktor Budziosz, kl. IIb - język rosyjski 
• Sylwia Krzysztofik, kl. IIId - fizyka 
 

Uczniów do konkursów przygotowywali 
nauczyciele: 

- p. Jevgienija Kulczycka- język 
rosyjski 

- p. Barbara Czupryńska- fizyka 
- p. Anna Wrzoskiewicz- historia 
- p. Grażyna Barwinek- geografia 
- p. Beata Ludwicka- Dula- język 

polski 
- p. Jolanta Paź- matematyka 
- p. Agnieszka Gajos- biologia 
 

Serdecznie gratulujemy uczniom oraz 
nauczycielom i życzymy dalszych sukcesów! 

REDAKCJA 
 
 
 
 

              Dnia 15 lutego 2010r.             
w naszym gimnazjum odbyła 
się dyskoteka walentynkowa 
poprzedzona  „pocztą walen- 
tynkową”. W zabawie uczest- 
niczyło ok. 90 uczniów.   
            Wszyscy bawili się                                     
znakomicie. 

Samorząd Uczniowski 
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200- rocznica urodzin 

Fryderyka Chopina 
         
      Fryderyk Franciszek 
Chopin, ur.1marca 1810 
w Żelazowej Woli, zm. 
17 października 1849          
w Paryżu. Najwybitniej- 
szy polski kompozytor  
a także wybitny pianista. 
Czołowy przedstawiciel muzyki okresu 
romantyzmu. Nazywany jest poetą fortepianu.              
U źródeł jego twórczości leżała wielka wrażliwość 
oraz umiejętność czerpania wzorców wprost                 
z polskiej muzyki ludowej. 
 
         Dnia 05.03.2010r. w naszej szkole odbyła 
się akademia poświęcona 200 rocznicy urodzin 
najwybitniejszego polskiego kompozytora- 
Fryderyka Chopina. Przygotowali ją p.Renata 
Sowińska i p.Przemysław Gruszka. Uczniowie 
recytowali wiersze  przeplatane pięknymi mazur- 
kami wybitnego Polaka. Nastrojowa, liryczna 
poezja i przepiękna, delikatna muzyka   
zachwyciły zebranych i wprowadziły ich                  
w nostalgiczną zadumę.        
                                       Paulina  Sołtys, kl. IIc 

 
 
 

 
                                        
 
 
 
 
 

KONKURS WIELKANOCNY 
 
         Samorząd Uczniowski 
ogłasza konkurs na 
najpiękniejszą kartkę wielka- 
nocną. Prace należy zgłaszać 
do p. M. Nowak lub p. I. Woś 

w terminie 01.03.2010 – 26.03.2010. Technika 
wykonania prac dowolna. Kartka ma również 
zawierać oryginalne i ciekawe życzenia 
wielkanocne. Rozwiązanie konkursu 29.03.2010. 
       Dla zwycięzcy przewidziana nagroda!!! 
                                               

Organizatorzy konkursu. 
 

 

 



Z  ŻYCIA SZKOŁY 
 

Turniej wiedzy pożarniczej 
 
                  3 marca br. 
w Zespole Szkół Nr 2             
w Chęcinach, odbył się 
trzeci Gminny Turniej 
Wiedzy Pożarniczej - 
„Młodzież zapobiega 
 pożarom”. 
       W konkursie wzięło 
udział 63 uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i liceum.  

Naszą szkołę reprezentowali przygotowywani   
przez panią Agnieszkę Gajos uczniowie: Ewa 
Budziosz, Sebastian Grajek, Wiktor Banasik, 
Marcin Papka, Paweł Papka, Maciej Chodur, 
Dominik Szewczyk, Dawid Pyczek, Jacek 
Szcześniak. 

„Uroczystego otwarcia konkursu dokonał 
Komendant Zarządu Miejsko-Gminnego Związku 
OSP, Kazimierz Łebek, który serdecznie 
wszystkich powitał i życzył uczestikom konkursu 
wielu sukcesów. Następnie głos zabrał Burmistrz, 
Robert Jaworski – Bardzo się cieszę, że turniej 
pożarniczy został reaktywowany, a liczba 
uczestników z roku na rok jest coraz większa. Ten 
konkurs ma na celu nie tylko zapoznać Was 
z podstawową wiedzą pożarniczą, ale ma również 
promować działania strażaków. Na terenie Gminy 
Chęciny, działa osiem jednostek OSP. Wierzę, że 
wśród Was są również osoby, które zasilą szeregi 
naszych jednostek. Z życzeniami satysfakcji 
z konkursu wystąpił również dyrektor Zespołu 
Szkół Nr 2 w Chęcinach- Andrzej Kadłubek. 

Po uroczystym otwarciu zawodnicy rozeszli się do 
klas, gdzie pisali test z wiedzy pożarniczej. 
Ponieważ  "walka"  okazała się bardzo 
wyrównana i na bardzo wysokim poziomie, 
musiały odbyć się dogrywki o pierwsze miejsca. 

Po długim podliczaniu punktów, komisja 
w składzie: młodszy brygadier Robert 
Włodarczyk, młodszy kapitan Marek Pyk, 
inspektor Grażyna Podsiadło, Komendant Gminny 
Kazimierz Łebek oraz Komendant OSP Chęciny 
Robert Dudek ogłosiła werdykt: 
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I. grupa szkół podstawowych 

1. Maciej Engel – SP w Tokarni 
2. Ewa Budziosz – SP w Wolicy 
3. Aneta Myślińska – SP w Tokarni 
4. Wojciech Pękalski – SP w Łukowej 
5. Mateusz Jagusztyn – SP w Bolminie 

 
II. grupa gimnazjów 

1. Paweł Papka – Gimnazjum Nr 2 
w Wolicy 

2. Dominik Szewczyk – Gimnazjum Nr 2 
w Wolicy 

3. Paulina Różycka – Gimnazjum Nr 1 
w Chęcinach 

4. Dawid Pyczek – Gimnazjum Nr 2 
w Wolicy 

5. Maciej Chodur – Gimnazjum Nr 2 
w Wolicy 

 
Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez 
Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach. Liderzy 
z poszczególnych grup otrzymali również 
upominki ufundowane przez Komendanta 
Gminnego, Kazimierza Łebka. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
a opiekunowie książki o historii Chęcin. 
Finalistom życzymy powodzenia na kolejnym 
etapie- eliminacjach powiatowych.”  [ 1 ] 

[ 1 ] Gminny portal internetowy - Chęciny 

 

Pamiątkowe zdjęcie z konkursu. 

Opracowała: Agnieszka Gajos 

 



SPORT  SZKOLNY 
 
Wolica najlepsza w Gminnym Turnieju 

Piłki Siatkowej Chłopców 
Szkół Gimnazjalnych. 

 
 

W dniu 06.02.2010 r. w Wolicy odbył się 
Gminny Turniej w Piłce Siatkowej Szkół 
Gimnazjalnych. W turnieju  rywalizowały zespoły 
reprezentujące Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach oraz 
Gimnazjum Nr 2 w Wolicy. 

W kategorii chłopców nasi uczniowie 
pokonali drużynę z  Chęcin 2-0  w setach 25-19, 
25-22. Zwycięstwo pozwoli reprezentować naszą 
Gminę Chęciny w Turnieju Powiatowym, który 
odbędzie się 15 lutego 2010 r w Nowinach. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
  
 

 
 
Od góry od lewej : Krzysztof Walaszczyk, Jarosław 
Banasik, Mateusz Wojda, Bartosz Kruk, Maciej 
Rączka, Tomasz Orawiecki, 
Na dole: Maciej Chodur, Filip Zimoch,  
Opiekun : Dariusz Gorzelak 
  
 
WOLICA NAJLEPSZA W GMINNYM 

TURNIEJU PIŁKI NO ŻNEJ 
HALOWEJ !!! 

 
Dnia 20.02.2010 r. w Wolicy odbył się 

Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej Szkół 
Gimnazjalnych. 
 Drużyna chłopców reprezentująca klasy III 
okazała się bezkonkurencyjna zwyciężając                  
z zespołami z Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach. 
  Drużyny rywalizowały w rundzie 
eliminacyjnej według kolejności : 
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KLASY I  
Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach – Gimnazjum Nr 2 
w Wolicy    4-1 
 
KLASY II 
Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach – Gimnazjum Nr 2 
w Wolicy    2-2        rzuty karne: 4-3 
  
KLASY III 
Gimnazjum Nr 2 w Wolicy  -  Gimnazjum Nr 1           
w Chęcinach  6-4 
 
FINAŁY:  
Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach /klasa I/  -  
Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach / klasa II /     0-3 
Gimnazjum Nr 2 w Wolicy /klasa III/  -  
Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach / klasa II /     7-1 
Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach /klasa I/  -  
Gimnazjum Nr 2 w Wolicy / klasa III /         0-4 
 
Kolejność Turnieju :  
I miejsce  – Gimnazjum Nr 2 w Wolicy / klasa III/ 
II miejsce – Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach / klasa 
II / 
III miejsce – Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach / 
klasa I / 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Filip 
Zimoch. 

Gratulujemy   i życzymy dalszych sukcesów. 
 
 

 
 
Od lewej stoją : Krzysztof Walaszczyk, Filip Zimoch, 
Bartosz Kruk, Wiktor Karkocha, Tobiasz Krzemiński 
Od lewej od dołu : Dominik Jastrzębski, Maciej 
Rączka, Mariusz Paluch 
Opiekun : Dariusz Gorzelak 
  
                                                  Dariusz Gorzelak 
                                                                                                        



 

 

 

OGŁOSZENIA                                                                                                          

 

 
           W dniach 12 - 13 
marca 2010 odbędą się 
rekolekcje wielkanocne 
dla gimnazjalistów. 

                                                     
REDAKCJA 

 
 
 
 

HUMOR SZKOLNY 
     
  Jasiu, dlaczego spóźniłeś się 
na lekcje? - chce wiedzieć 
pani wychowawczyni.  
 
- Bo jak szedłem do szkoły, 
to napadł mnie uzbrojony 
bandyta.  
 

- O Boże, dziecko, czy nic ci się nie stało?! 
 
- Owszem, zabrał mi zeszyt  z wypracowa- 
   niem  
 

 
 

Historia „Szkolnego Echa” 
 
              Pomysł stworzenia gazetki zrodził się  
w roku 2000. Ukazało się 16 numerów + numer 
specjalny, wydany z okazji uroczystego otwarcia 
naszego gimnazjum. Pierwotnie był to 
miesięcznik ZSO w Wolicy.  Obecnie nastąpiła 
reaktywacja gazetki, ale w nowym formacie. 
Postanowiliśmy pozostać przy „starym tytule”, ze 
względów sentymentalnych... 
                                               Izabela Woś 
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              Zapraszamy uczniów oraz nauczycieli do 
współpracy przy redagowaniu naszej gazetki. Jeśli 
ktoś z Was pisze wiersze, opowiadania, a może 
komiksy i chciałby opublikować swoją twórczość 
na łamach „Szkolnego echa”, prosimy o kontakt  
z redakcją. 
                         REDAKCJA 
 
 

 
 
 

Na pewnej uczelni student podchodzi do 
egzaminu, a że wcześniej nie przygotował się  
zbyt dokładnie profesor zdegustowany wiedzą 
młodego człowieka otwiera drzwi i krzyczy  

do innych studentów:  
- Przynieście siana dla osła!  

- A dla mnie herbatę! - dodaje student. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

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 

 
 

 

 


