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22 kwietnia - DZIEŃ ZIEMI 
 

 
 

  24 - 25 kwietnia  
  WIELKANOC 

 

Z okazji zbliżających się  
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

najserdeczniejsze życzenia dużo 
zdrowia, radości, smacznego jajka, 

mokrego dyngusa, mnóstwo 
wiosennego słońca oraz uśmiechu 

życzy 
                                       REDAKCJA 
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PIERWSZA ROCZNICA 

KATASTROFY SMOLE ŃSKIEJ 
 
 

 
12 - 14 kwietnia 2011 

EGZAMINY GIMNAZJALNE 
 

 
                                     
                      
                      
                      7 kwietnia 
ŚWIATOWY DZIE Ń  ZDROWIA 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

          Po raz piąty gazeta ECHO DZNIA ogłosiła 
Plebiscyt „Belfer Roku”.  

            W tym roku jednym z kandydatów, 
pretendujących do zaszczytnego miana "Belfra 
Roku"  jest pani Agnieszka Gajos, nauczyciel 
chemii i biologii w naszej szkole! 

 

 

AGNIESZKA GAJOS Nauczyciel biologii, 
chemii oraz przyrody w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Wolicy. Absolwentka 
Akademii Świętokrzyskiej. W zawodzie pracuje 
od 9 lat. Interesuje się polską kinematografią. 

Mężatka, ma dwie córki, 10 letnia Nikola                     
i 6 letnia Diana.  

JAK GŁOSOWA Ć? 

Są dwa sposoby głosowania: 

1. Wyślij SMS o treści: 

BELFER.Agnieszka Gajos - 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 19 MAJA 2011 ! 
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Pozostałe informacje o plebiscycie, a także 
klasyfikacja wojewódzka on line dostępne są na 
stronie internetowej Echa Dnia! 

Nasi nauczyciele są w gronie laureatów tego 
plebiscytu, wcześniejszych edycji: 

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

 

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

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. 

 

Pan Dariusz Gorzelak ( trzeci od lewej) na gali 
konkursu „Belfer roku 2009/2010”. 

        Czy Belfrem Roku 2010/2011 zostanie                
pani Agnieszka Gajos?  
Trzymamy kciuki i życzymy sukcesu.  
                                                         REDAKCJA 



LAUREACI  KONKURSÓW 
 

Uroczyste podsumowanie konkursów 
przedmiotowych 

                 Dnia 08 kwietnia 2011 roku                 
w Głównej Auli wykładowej Politechniki 
Świętokrzyskiej, odbyło się uroczyste podsumo-
wanie konkursów przedmiotowych dla gimna-
zjalistów województwa świętokrzyskiego.                  
W uroczystościach, zorganizowanych przez 
Wojewódzką Komisję Konkursową, uczestniczyli 
laureaci wraz z opiekunami. Przypomnijmy, że  
w tym roku szkolnym laureatami w gimnazjum  
w ZSO w Wolicy zostali: Paulina Sołtys, z klasy 
IIIc w konkursie geograficznym oraz Bożena 
Tuz, uczennica klasy IIIc i Wiktor Budziosz  
z klasy IIIb w konkursie  języka rosyjskiego.  
Z 15032 uczniów, którzy startowali w pierwszym 
etapie wszystkich konkursów przedmiotowych, 
laureatami zostało 195 uczniów. Praktycznie  
1 osoba z 80! Gratulujemy opiekunom czyli pani 
dr Grażynie Barwinek, pani mgr Jevgenii 
Kulczyckiej oraz rodzicom laureatów. 

Oto nasi przedstawiciele - najlepsi z najlepszych! 
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Opracowanie: mgr Jevgenija Kulczycka 



 Z ŻYCIA SZKOŁY 

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej 

            31 marca 2011r. w Szkole Podstawowej 
w Bolminie odbyły się gminne eliminacje do 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
Konkurs rozpoczął się gorącym przywitaniem 
gości oraz uczestników, przez burmistrza Roberta 
Jaworskiego oraz komendanta gminnego zarządu 
OSP Kazimierza Łebka. 

          Pod opieką pani Agnieszki Gajos naszą 
Szkołę Podstawową reprezentowali: Aleksandra 
Wargocka kl.V,  Aleksandra Żurek kl.V, Zuzanna 
Kurdek kl.V, Agata Jaworska kl.V, Radosław 
Pierzak kl.V, Gimnazjum: Ewa Budziosz kl. Ia, 
Anna Woś kl. IIb, Albert Grajek kl. IIb, Piotr 
Żurek kl. Ia, Dominik Szewczyk kl. IIc.  

           W turnieju wzięło udział aż 47 uczniów. 
Konkurs miał charakter pisemnego testu, jednak w 
dogrywce finaliści ustnie odpowiadali na pytania 
z dziedziny pożarnictwa. 

          Nad właściwym przeprowadzeniem turnieju 
czuwała komisja w składzie: kpt. Marek Dyk – 
zastępca dowódcy JRG 3 Kielce, kpt. Grzegorz 
Mróz – z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej 
oraz Kazimierz Łebek – komendant zarządu 
gminnego OSP. 

           W bieżącym roku najwyższym poziomem 
wiedzy w poszczególnych kategoriach wykazali 
się: 

wśród szkół  podstawowych: 

Mateusz Idziak z SP Bolmin – I miejsce,  
Zuzanna Kurdek z SP Wolica – II miejsce  

Wiktor Baran z SP Łukowa – III miejsce 

wśród gimnazjalistów: 

I miejsce zajęła Ewa Budziosz z Gimnazjum  
Nr 2 w Wolicy,  
II miejsce Mariola Stelmaszczyk z Gimnazjum  
Nr 1 w Chęcinach,  
III miejsce   Paulinie Idziak z Gimnazjum Nr 1            
w Chęcinach 
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             Wszyscy laureaci otrzymali cenne 
nagrody ufundowane przez Gminę Chęciny oraz 
statuetki i puchary ufundowane przez Dyrektora 
szkoły w Bolminie Dariusza Kruka oraz straż 
pożarną. 
             Konkurs  ma na celu uświadamiać 
młodzież o zagrożeniach płynących z m.in. 
wypalania traw, jak również uczyć zapobiegać 
pożarom oraz jak postępować w chwilach 
zagrożenia. 

 

 

 

Opracowanie: mgr Agnieszka Gajos 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Eliminacje powiatowe                          
Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej 

           

            Dnia 08.04.2011r. w budynku Państwowej 
Straży Pożarnej w Kielcach, ul. Sandomierska 81, 
odbyły się powiatowe eliminacje do Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod 
hasłem  „Młodzie ż zapobiega pożarom”.   

          Naszą gminę Chęciny w kategorii szkół 
gimnazjalnych reprezentowała  uczennica Ewa 
Budziosz,  kl. Ia z Gimnazjum nr 2 w Wolicy. 
Spośród dwudziestu gimnazjalistów z różnych 
gmin, Ewa Budziosz zajęła  IV miejsce.  

                                                        Gratulujemy!  

         

                                                               

Opracowanie: mgr Agnieszka Gajos 

Dzień Ziemi 2011 
 
         Obchody Światowego Dnia Ziemi, które co 
roku odbywają się 22 kwietnia, w 2011 roku 
obchodzone będą podczas Międzynarodowego 
Roku Lasów, ogłoszonego przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych. Tematem wiodącym 
będą lasy, hasło Dnia Ziemi '2011 –  

"Las całkiem blisko nas". 
Nasza szkoła włączy się w obchody Światowego 
Dnia Ziemi. 

REDAKCJA 
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VI ROCZNICA ŚMIERCI  

PAPIEŻA JANA PAWŁA II 
 
 

 
 
             
          Dnia 5 kwietnia 2011 roku w naszym 
gimnazjum odbyła się uroczysta akademia                 
z okazji VI rocznicy śmierci papieża Jana Pawła 
II . Uczniowie klas: Ib i IIIb wspominali 
pontyfikat naszego wyjątkowego papieża. 
Akademię przygotowali nauczyciele: p. Barbara 
Czupryńska, p. Izabela Woś oraz p. Przemysław 
Gruszka, który zadbał o oprawę muzyczną wraz           
z chórem szkolnym. 
 

 

Opracowanie: mgr Izabela Woś 

 

 



III WIOSENNY TURNIEJ Z KLASĄ 
 
II miejsce gimnazjum w III Wiosennym 

Turnieju z Klasą! 
 

               Dnia 26 marca 2011 roku w budynku 
Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach odbyło 
się powitanie wiosny. W programie znalazły się: 
Pokaz mody wiosennej, Konkurs karaoke, scenki 
kabaretowe i prezentacje Marzanny. W turnieju 
udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych         
z Bolechowic, Nowin, Łukowej, Tokarni, Chęcin, 
Wolicy i Kowali, a także uczniowie gimnazjum             
z Chęcin i Wolicy. Uczniowie gimnazjum               
z Wolicy zajęli II miejsce! Gratulujemy!  
 
Magdalena Nowak,  Renata Sowińska, Agnieszka 

Gajos, Alicja Jaszczykiewicz 
 

 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny  

pan Robert Jaworski wita zebranych. 
 
 

 
Oto kreacje: „Zaproś mnie na grila”, „Arabskie 

noce”, „Kreacja męża kobiety węża”,                          
„Eko-rolnik Polski”. 
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Po utopieniu takiej Marzanny wiosna                                 

na pewno odejdzie! 
 
 

 
„Kocham cię Polsko” 

 
 
 

 
Zespół gimnazjum z medalami i pucharem. 

 

 
 



 

DOPALACZE MOGĄ CIĘ WYPALIĆ 
 

STOP DOPALACZOM  

 
 

 
            W związku z zagrożeniami wynikającymi  
z eksperymentowania z dopalaczami, których 
działanie na organizm ludzki nie jest jeszcze do 
końca poznane, Krajowe Biuro ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii zainicjowało 
kampanię edukacyjną pod hasłem "Dopalacze 
mogą cię wypalić".  

         Jej celem jest uświadamianie młodzieży              
o zagrożeniach dla zdrowia powodowanych przez 
te substancje, reklamowane jako nieszkodliwe 
używki. W ramach projektu w szkołach, 
uczelniach, pubach i klubach rozwieszono około 
10 tysięcy plakatów informujących o tej akcji. 
Powstała również strona internetowa  
(http://www.dopalaczeinfo.pl/) zawierająca 
szczegółowe informacje o tym, czym tak 
naprawdę są dopalacze, jakie zawierają substancje 
oraz jaki jest ich sposób działania.  

         Bezkarność producentów dopalaczy nie 
zostanie do końca ukrócona poprzez prawne 
zakazy delegalizujące te środki, ponieważ na ich 
miejsce mogą pojawić się nowe, o zmienionym 
składzie. Dlatego uświadamianie potencjalnych 
użytkowników dopalaczy o ich szkodliwości jest 
tak ważne.  

Czym są dopalacze? 
           Właściwie nie istnieje naukowe 
wytłumaczenie terminu „dopalacze". Mianem tym 
określa się grupę różnych substancji o działaniu 
psychoaktywnym, które nie znajdują się na liście 
substancji kontrolowanych przepisami ustawy              
o przeciwdziałaniu narkomanii. Liczba wiary-
godnych badań i analiz dotyczących tego typu 
substancji jest bardzo ograniczona.  
           Powszechny jest pogląd, że najczęstszymi 
nałogami wśród młodzieży jest palenie 
papierosów, picie alkoholu oraz zażywanie 
narkotyków. Niedawno pojawiło się kolejne, 
groźne zjawisko - stosowanie różnego rodzaju 
dopalaczy. Staje się ono coraz bardziej 
powszechne wśród nastolatków.  
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          Możliwość powstania uzależnienia oraz 
zagrożenie dla zdrowia płynące ze stosowania ich 
są przez zainteresowanych traktowane w sposób 
lekki i nieodpowiedzialny, także poprzez fakt, iż 
sprzedaż dopalaczy jest obecnie legalna. Młodzi 
wykorzystują preparaty niezgodnie z zalecanym 
przez producenta zastosowaniem, traktują je jako 
tańszą alternatywę dla klasycznych narkotyków.  

Lekarze ostrzegają, że łatwo dostępne 
dopalacze działają podobnie jak narkotyki               
i mogą być niebezpieczne dla zdrowia.  

         Tymczasem ich popularność w ostatnim 
czasie nieustannie rośnie, a sklepów, gdzie są 
sprzedawane ciągle przybywa. 

Jak naprawdę działają dopalacze? 

Efekty pobudzenia organizmu, jakie wywołuje 
spożycie tego typu środków przypominają te po 
zażyciu amfetaminy i innych narkotyków. 

Istnieje cały szereg skutków ubocznych 
związanych z ich przyjmowaniem. Do najczęściej 
występujących należą drgawki, podniesienie 
temperatury ciała, mdłości, uczucie zagubienia, 
psychozy, bóle głowy czy bezsenność trwająca 
nawet przez 3 doby po przyjęciu dawki.                   
W ostatnim czasie było przynajmniej kilka 
zgłoszeń do szpitali (głównie psychiatrycznych) 
spowodowanych używaniem dopalaczy. Istnieją 
także przesłanki do tego, by przypuszczać, że 
niektóre z nich mogą uzależniać.  

„Dopalacze są wyrobami kolekcjonerskimi”  

        Producenci podają opis produktu, jego skład, 
wskazują dawkowanie, informują o przeciw-
wskazaniach, a także przytaczają recenzje 
użytkowników. Na opakowaniach dopalaczy 
widnieją jednak wyraźne ostrzeżenia: „Nie do 
spożycia przez ludzi”. W sklepach sprzedawane 
są jako „produkty kolekcjonerskie”, co znaczy, że 
oferta adresowana jest do kolekcjonerów tabletek, 
którzy umieszczają je w klaserach i trzymają na 
półkach, obok kolekcji znaczków czy monet.  

(Źródło: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii) 

REDAKCJA  



 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 
IV Wiosenny Turniej 

Piłki Ręcznej 

              

 

              Dnia 25.03.2011 roku odbył się IV 
Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej Chłopców  Szkół 
Gimnazjalnych o Puchar Dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach. 
W turnieju tym wzięli udział jako jedyni z poza 
miasta Kielce uczniowie Gimnazjum z Wolicy.  

Chłopcy brali udział w następującym składzie: 
Salomon Bartłomiej, Budziosz Wiktor, Piłat 
Damian, Walaszczyk Daniel, Sipa Ernest, 
Konopka Mateusz, Seweryn Jakub, Dziedzic 
Ernest, Budziosz Bartosz, Gabryś Patryk, 
Papka Grzegorz, Barwinek Wojciech. Drużyna 
z Wolicy rywalizowała z Gimnazjum nr 7 
w Kielcach zespołem I, Gimnazjum nr 9 
w Kielcach, oraz zespołem II Gimnazjum nr 7. 
Wszystkie mecze stały na wysokim poziomie 
i były niezwykle zacięte. Nasza drużyna po 
rozegraniu spotkań z drużynami kieleckimi zajęła 
III miejsce , a królem strzelców został Wiktor 
Budziosz z Gimnazjum z Wolicy. Opiekunem 
drużyny jest nauczyciel wychowania fizycznego 
pan Tomasz Dziurzyński.  
 

Opracowanie: mgr  Tomasz Dziurzyński 

 

 

 
 

„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 
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Turniej Piłki No żnej Chłopców                       
o puchar Dyrektora Szkoły 

                
           Dnia 29.03.2011 roku                 
w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Kielcach 
przy ul. Jagiellońskiej odbył się 
Turniej Piłki Nożnej Chłopców              
o puchar  Dyrektora Szkoły. Do 
turnieju zgłosiło się 10 drużyn              
z Kielc i powiatu kieleckiego 
wśród nich uczniowie Gimna-
zjum z Wolicy.  

             Drużyny zostały podzielone na trzy 
grupy: dwie trzy-drużynowe i jedną cztero-
drużynową. Do dalszej części rozgrywek 
awansowali zwycięzcy swoich grup oraz druga 
drużyna z grupy cztero-drużynowej.  

             Chłopcy z Gimnazjum z Wolicy wygrali 
swoją grupę i awansowali do półfinału, gdzie 
ulegli drużynie z Piekoszowa, zajmując 
ostatecznie IV miejsce w Turnieju. Drużyna                      
z Wolicy występowała w składzie: Wiktor 
Budziosz, Mariusz Kosiba, Mateusz Łukasik, 
Ernest Sipa, Mateusz Konopka, Daniel 
Walaszczyk, Damian Piłat, Jakub Seweryn, 
Piotr Tekiel, Kamil Korczak, Wiktor Tekiel, 
Michał Bodzioch. Opiekunem drużyny jest pan 
Tomasz Dziurzyński. 

Opracowanie: mgr Tomasz Dziurzyński. 

 

 


