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25 – 26 GRUDNIA 
ŚWIĘTA 

BOŻEGO NARODZENIA  

Kiedy Boże Narodzenie nadchodzi,  
przesłać życzenia się godzi.  

Przyjmijcie zatem z rąk naszych garść 
życzeń najlepszych  

zdrowia, spokoju, radości,  
a w Nowym Roku -  

olbrzymiego Rogu Obfitości. 
 

Całemu Gronu Pedagogicznemu 
 i wszystkim Pracownikom obsługi szkolnej 

 życzy Samorząd Uczniowski! 
  

 

13 GRUDNIA 
30. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO W POLSCE 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Forum Pokoju i Dyplomacji  
w stolicy Białorusi 

 

         W dniach od 31.10.2011 do 04.11.2011 
roku w stolicy Białorusi - Mińsku odbyło się 
Forum młodzieżowe „Akademia Pokoju  
i Dyplomacji”.  W pracy Forum wzięły udział 
delegacje młodzieży z 8 krajów: Białorusi, Rosji, 
Ukrainy, Łotwy, Słowenii, Niemiec, niezależnej 
Republiki Przydnestrowie (Mołdawia) i Polski – 
partnerzy projektu „ADD”. Nasze Gimnazjum  
i całą Polskę godnie reprezentowała uczennica 
kl. IIIc Barbara Kubicka.  To już IV Forum w 
Mińsku w ramach tego projektu, ponieważ szkoła 
nr 97 działa w nim 10 lat, ale dla nas to był 
pierwszy wyjazd na Białoruś. Od naszego 
pierwszego kroku na białoruskiej ziemi i do 
samego wyjazdu do domu zachwycałyśmy się 
ludźmi, których spotykałyśmy i z którymi się 
kontaktowałyśmy: spokojni, życzliwi, uprzejmi, 
bardzo zdyscyplinowani, otwarci i szczodrzy, 
pracowici i utalentowani… W Mińsku wszyscy 
mówią tylko po rosyjsku, dlatego było nam łatwo 
porozumiewać się. Przyjechałyśmy do Mińska na 
zaproszenie Kierownika Administracji Rejonu 
Oktjabrskiego Mińska Aleksandra Żukowskiego, 
który przyjął u siebie delegacje młodzieży  
i wręczył nam Dyplomy uczestnictwa w Forum  
i albumy. Odbyło się także bardzo ważne 
spotkanie z posłami Izby Przedstawicieli Białorusi 
(Parlament). Młodzież zadawała pytania na 
tematy współpracy z młodzieżą Białorusi, 
przyjaźni bez granic i inne. W ramach Forum 
odbył się międzynarodowy Konkurs Piosenki 
Patriotycznej, w którym brała udział nasza Basia  
z piosenką „Warszawa ma”. Już na pierwszym 
etapie Basia zdobyła największą sympatię 
widzów. Finalna Gala-koncert odbywała się  
w auli MITSO (Instytucie Stosunków Między- 
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narodowych), w którym brali udział uczniowie  
i studenci (w wieku do 21 lat) z Białorusi. 
Niestety, Basia nie zdobyła głównej nagrody, ale 
otrzymała największe brawa od widzów. Basię 
przygotował do konkursu pan Przemysław 
Gruszka nauczyciel naszego gimnazjum. 

            Jako miasto i stolica kraju Mińsk robi 
wielkie wrażenie. Szerokie i bardzo czyste ulice, 
piękne parki, majestatyczne budynki… Wyciecz-
ka autokarem dała możliwo ść zapoznania się  
z najpiękniejszymi turystycznymi i kulturalnymi 
obiektami stolicy Białorusi. Zwiedziliśmy Stare 
Miasto, Wyspę Łez (Memoriał na cześć 
zaginionych w czasie wojny z Afganistanem), 
Bibliotekę Narodową. Uczestnicy byli także na 
Linii Stalina (obronne obiekty przedwojenne), 
obecnie - Muzeum techniki wojskowej. Pierwszy 
raz w życiu Basia słuchała opery Bizeta „Karmen” 
w Teatrze Opery i Baletu, razem z innymi 
uczestnikami projektu zwiedzała Muzeum 
Narodowe Sztuk Plastycznych, gdzie obejrzała 
starożytne ikony, obrazy malarzy różnych krajów 
i epok. Pomiędzy wycieczkami młodzież 
pracowała w grupach, złożonych z przedstawicieli 
różnych krajów. Młodzi ludzie starali się 
rozwiązać niektóre problemy dotyczące 
kontaktów międzyludzkich (w tym międzynarodo-
wych i językowych), integracji młodzieży różnych 
krajów. Wynikiem ich pracy były scenki, które 
zostały przedstawione na zakończeniu Forum. 
Scenki te otrzymały wiele oklasków uczestników. 
W tym czasie nauczyciele i opiekunowie 
planowali i omawiali swoje dalsze zadania po 
realizacji naszego projektu. Białoruska prasa i TV 
były bardzo zainteresowane tym wydarzeniem, 
przedstawiciele każdego kraju mieli po kilka 
wywiadów, a nasza Basia błyszczała w Tele-
wizyjnych wiadomościach. Podczas wszystkich 
spotkań odbywały się występy młodych 
białoruskich piosenkarzy i zespołów pieśni i tańca 
w pięknych strojach ludowych.  
               Opowiadać o Forum można by dużo  
i długo. Program Forum był bardzo bogaty. 
Zdobyliśmy nowych przyjaciół w różnych krajach 
i przekonaliśmy się, że naprawdę przyjaźń nie zna 
ani granic, ani narodowości. Dziękujemy 
organizatorom i marzymy o tym, aby przywitać 
naszych zagranicznych przyjaciół na polskiej 
ziemi. 
Koordynator projektu „Akademia dziecięcej 
Dyplomacji” w Polsce Jevgenija Kulczycka 



FOTORELACJA Z MIŃSKA 
 

 
Prezentacja szkoły i wręczanie prezentów  

w czasie otwarcia Forum. 
 

 
Barbara wykonuje piosenkę konkursową. 

 

 
Basia otrzymuje Dyplom finalistki. 
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Prezentacja scenki ułożonej przez grupę 

międzynarodową po zajęciach integracyjnych. 
 

 
Zajęcia w grupie. 

 

 
Dyplom uczestnictwa  

w Festiwalu Piosenki Patriotycznej. 



 
FOTORELACJA Z MIŃSKA 
 
 

 
Przed budynkiem szkoły w Mińsku. 

 
 

 
Na Wyspie Łez. Pomnik Strapionych Matek. 

 
 

 
W Muzeum Techniki Wojskowej na Linii Stalina. 

 
 
Fot. Jevgenija Kulczycka 
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Siedziba rządu Białorusi. 

 

 
Plac w centrum Mińska. 

 

 
Basia Kubicka w  Teatrze Opery i Baletu. 

 
„Mi ńsk to przepiękne miasto. Zachwyca swym 
urokiem z każdej strony! Niesamowite budowle, 
ogromny prospekt, cyrk, teatr, Biblioteka 
Narodowa - najbardziej utkwiły w mojej pamięci. 
Nigdy nie zapomnę atmosfery jaka panuje w tym 
kraju. Ludzka życzliwość, bezinteresowność, 
uprzejmość i chęć niesienia pomocy innym nie 
znają granic. To na prawdę niesamowite, że 
istnieją jeszcze takie miejsca, tacy ludzie,  
o których nie da się zapomnieć. Wyjazd do Mińska 
był dla mnie wspaniałą przygodą, której nie 
zapomnę.” – Basia Kubicka, kl. IIIc      



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Z wizytą w Brukseli 

           W dniach 8-12 listopada 2011 roku, 
nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Wolicy, Pani Agnieszka Gajos miała okazję 
zwiedzić stolicę Unii Europe jskiej – Brukselę. 
Wyjazd ten odbył się dzięki zaproszeniu 
posłanki do Parlamentu Europejskiego pani 
Róży Thun.  

           Spacerując uliczkami miasta miałam 
możliwość podziwiać przepiękną neogotycką 
architekturę Brukseli oraz poczuć klimat tworzony 
przez ludzi różnych ras i narodowości. Ogromne 
wrażenie wywarło na mnie „serce” Brukseli, 
jakim jest Grand Place - jeden z najładniejszych 
rynków Europy, na którym króluje Ratusz, 
otoczony XVII-wiecznymi domami cechów 
kupieckich. Podziwiałam symbol miasta- 
Atomium, Katedrę św. Michała i św. Guduli-  
przepiękny gotycki kościół, położony na wzgórzu 
Treurenberg, którego największą atrakcją są 
niesamowite XVI – wieczne witraże. Odwiedzi-
łam także instrumentalne Muzeum Instrumentów 
Muzycznych oraz Parlamentarium, czyli nowo 
otwarte muzeum przy Parlamencie Europejskim, 
w którym dzięki przewodnikowi multimedialne-
mu, można poznać historię integracji europejskiej 
i funkcjonowanie PE. 

               Jednak najważniejszym punktem 
wycieczki było dla mnie zwiedzanie Parlamentu 
Europejskiego, sali obrad i samo spotkanie  
z  posłanką panią Różą Thun. W czasie spotkania 
mogłam z nią porozmawiać i przekazać materiały 
promujące naszą gminę Chęciny. Zwieńczeniem 
wyjazdu była kolacja z posłanką panią Różą Thun 
w greckiej restauracji „ Strofilia”. 

             Ta zagraniczna wycieczka była dla mnie 
ogromnym przeżyciem. Pozostawiła po sobie 
piękne wspomnienia oraz pamiątki, chociażby 
w postaci ciekawych zdjęć. 

Agnieszka Gajos 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

                 

                  Dnia 11 listopada 2011r.  uczniowie 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wolicy pod 
opieką nauczycieli  wzięli udział w uroczystych 
obchodach Święta Niepodległości w Chęcinach.                  
Po Mszy Świętej, uczestnicy obchodów Święta 
Niepodległości na czele z władzami Gminy 
i Miasta Chęciny, przedstawicielami Związku 
Kombatantów Polskich i Byłych Więźniów 
Politycznych – Koło w Chęcinach, oraz druhami 
z Ochotniczych Straży Pożarnych, udali się pod 
Pomnik przy Ratuszu oraz pod Pomnik przy  
ul. Małogoskiej, gdzie zapalono znicze i złożono 
wiązanki kwiatów. 

         Na zakończenie nasi uczniowie zapalili 
znicz pod Pomnikiem na placu szkolnym. 

Alicja Jaszczykiewicz, Dorota Kaczor 

 
 
 
 
 

93. rocznica odzyskania niepodległości 

            Narodowe Święto Niepodległości - polskie 
święto państwowe, obchodzone dla upamiętnienia 
rocznicy odzyskania przez Naród Polski 
niepodległego bytu państwowego.  14 listopada  
w gimnazjum  odbył się uroczysty apel 
poświęcony kolejnej rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. Inscenizację słowno 
- muzyczną przygotowali p. R. Sowińska,  
p. A. Sławek i p. P. Gruszka. Zaprezentowali ją 
uczniowie klasy IIIc i IIa. W trakcie występu 
młodzież, oprócz pokazu multimedialnego, 
śpiewała pieśni patriotyczne, recytowała wiersze - 
przybliżając w ten sposób ,,Drogę Polski do 
wolności”. W uroczystym apelu wzięła udział cała 
społeczność szkolna, by godnie uczcić jeden  
z najważniejszych dni w historii naszego kraju. 

                                                    Renata Sowińska 
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źródło ilustracji: http://www.e-godow.pl 
 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
 

Pracownia językowa w gimnazjum 

              Zgodnie z podjętą uchwałą Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 
udzielania przez Samorząd Województwa 
Świętokrzyskiego pomocy rzeczowej jednostkom 
samorządu terytorialnego województwa 
świętokrzyskiego w ramach ,,Świętokrzyskiego 
Programu Wspierania Rozwoju Edukacji  
w 2011 roku” nasze gimnazjum uzyskało 
wyposażenie do pracowni językowej. 

              Od 19 listopada uczniowie mają 
możliwość uczenia się języków obcych na 
poziomie europejskim. W sali znajdują się 22 
stanowiska dla młodzieży, przy każdym są 
słuchawki wraz z mikrofonem. Nauczyciel 
prowadzący zajęcia obsługuje specjalny pulpit,  
z którym połączony jest laptop, projektor   
z ekranem, nagłośnienie.  

            Nowoczesne wyposażenie sali umożliwia 
szybkie uczenie się, uatrakcyjnia zajęcia  
i mobilizuje uczniów do intensywniejszej pracy.    
                                                                                
Opracowanie: Renata Sowińska 
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Fot. Krzysztof Taborski 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Spotkanie z przedstawicielem 
Koła Łowieckiego 

            Dnia 04 listopada 2011 roku w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących odbyło się spotkanie  
z przedstawicielem koła łowieckiego panem 
Dariuszem Knapem.  

           Wszystkim uczestnikom prelekcji bardzo 
podobał się pokaz naturalnych rekwizytów, gra na 
trąbce myśliwskiej i prezentacja gatunków 
zwierząt chronionych w Polsce. Młodzież również 
dowiedziała się jak dużo obowiązków związanych 
z ochrona zwierząt mają myśliwi. 

Szczegółowe informacje na temat działalności kół 
łowieckich, przekazane przez pana Dariusza 
Knapa, znajdują się na szkolnej stronie 
internetowej. Zapraszam do lektury. 

                                                   Agnieszka Gajos 

 

 

 

źródło: http://www.zabajka.com 
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Pan Dariusz Knap -  członek Koła Łowieckiego  
nr 10 w Kielcach, członek Klubu Kolekcjonera  
i Kultury Łowieckiej Polskiego Związku 
Łowieckiego Oddział w Kielcach. 
 

 
 
 
 

 
Jerzy Kossak - Święty Hubert na koniu spotyka się 
 z jeleniem (1939) 
Źródło: http://kola.lowiecki.pl 
Patronem myśliwych jest św. Hubert. 

                                                         REDAKCJA 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Sprawozdanie z kwesty na rzecz Dębu 
Bartka w Gimnazjum w Wolicy 

 

            Uczniowie Gimnazjum w Wolicy włączyli 
się w akcję zbierania pieniędzy na rzecz Dębu 
Bartka. 13 listopada 2011 kwestowali w kościele 
parafialnym pod wezwaniem św. Maksymiliana 
Marii Kolbe w Wolicy. Po każdej Mszy Świętej 
pieniądze zbierane były do puszek, specjalnie do 
tego celu przeznaczonych.  

           Kwestowali uczniowie: Ewa Budziosz, 
Magdalena Cieślikiewicz, Mateusz Konopka, 
Sebastian Grajek i Aleksandra Tuz  pod opieką  
p. Doroty Kaczor i ks. Artura Zakrzewskiego.  

          23 listopada 2011 zbiórka odbyła się  
w Gimnazjum. Uczniowie chętnie się w nią 
włączyli. Tego samego dnia komisja w składzie: 
Ewa Budziosz, Dorota Kaczor i ks. Artur 
Zakrzewski,  podliczyła pieniądze. Uzbierane 
zostało 282,60 zł. Pieniądze zostały wpłacone na 
konto Fundacji Odzyskaj Środowisko.  
 
Wszystkim darczyńcom  serdecznie dziękujemy.  
 
                                Dorota Kaczor - opiekun SU 
 
 

 

Przewodnicząca SU- Ewa Budziosz podczas 
zbiórki funduszy na rzecz ratowania Dębu Bartek. 

 

9 

 
źródło obrazka: http://www.sejmik.kielce.pl 

 

 

Fot. Dorota Kaczor 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Akcja charytatywna pod hasłem 
DZIECI DZIECIOM  

zakończona 

             Uczniowie Szkoły Podstawowej oraz 
Gimnazjum z dużym entuzjazmem włączyli się  
w zbiórkę darów na rzecz podopiecznych Domu 
Małego Dziecka, który mieści się w Kielcach na 
osiedlu Na Stoku. 

           Aktywny udział w przedsięwzięciu wzięła 
również Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej. 
Dzięki dużemu zaangażowaniu Pani Edyty Zapały 
udało się uzyskać wsparcie ze strony Apteki 
Kaweccy w Chęcinach, która to sponsorowała 
witaminy dla dzieci. Prezenty dla najmłodszych 
ofiarowała również dyrektor szkoły Pani Nina 
Budziosz. Duża  aktywność i hojność ze strony 
rodziców i uczniów naszej szkoły spowodowała, 
że udało się zebrać znaczną ilość prezentów  
w postaci: pampersów, kaszek i herbatek dla 
niemowląt, chusteczek nawilżających, płyt,  kaset 
oraz książeczek z bajkami, zabawek, kredek, 
flamastrów, farb, plasteliny, modeliny, kolorowa-
nek, bloków, zeszytów oraz wielu innych darów. 

               Uczniowie gimnazjum swoje wsparcie 
oferowali indywidualnie przynosząc najpotrzeb-
niejsze rzeczy dla małych dzieci lub też grupowo 
zbierając między sobą określona kwotę pieniężną 
za którą kupowali pampersy lub kaszki dla 
niemowląt - gratulujemy zorganizowania  
i operatywności.  W szkole podstawowej dużym 
zaangażowaniem wykazali się rodzice, którzy to 
niejednokrotnie całymi reklamówkami przynosili 
prezenty przeznaczone dla podopiecznych Domu 
Dziecka. 

              Ostatecznym uwieńczeniem całej akcji 
była wizyta mikołajkowa uczniów naszej szkoły 
w Domu Małego Dziecka w Kielcach, która 
odbyła się w dniu 5.12.2011. W odwiedziny do 
dzieci pojechali przedstawiciele Szkoły 
Podstawowej oraz Gimnazjum w towarzystwie 
pedagoga szkolnego Karoliny Kędzior oraz 
przewodniczącej Rady Rodziców Edyty Zapały.  
Podczas pobytu w placówce oprócz wręczania 
prezentów był również czas na zabawę  
i przytulanie, którego wszystkie dzieci zawsze 
potrzebują najbardziej. 
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Serdeczne podziękowania dla uczniów oraz 
rodziców wspierających akcję zbiórki darów dla 
dzieci z domu Małego Dziecka  

Uczniowie Szkoły Podstawowej 

Mikołaj Stępień   oddział przedszkolny  
Wiktor Wierzbicki oddział przedszkolny  
Cezary Stępień         klasa I 
Jakub Przygodzki     klasa I 
Bartek Kózka           klasa I 
Olek Kostecki           klasa I 
Julia Majcher            klasa V 
Weronika Pędzik      klasa V 
Jakub Gibas              klasa V 
Aleksandra Zapała    klasa VI 

Uczniowie Gimnazjum 

Patryk Adamski               klasa I b 
Zuzanna Zimoch              klasa I b 
Anna Sędecka                  klasa II b 
Patrycja Czarnecka          klasa II b 
Jakub Woźniak                klasa III c 
Magdalena Sychowska    klasa III c 
Zuzanna Szałas                klasa III c 
Anna Derda                     klasa III c 
Konrad Szymkiewicz      klasa III c 
Izabela Kubicka              klasa III c 
Patrycja Sperka               klasa III c 
Marta Tekiel                   klasa III c 
Nikola Dziewięcka         klasa III c 

Podziękowania kierujemy również na ręce  
Państwa Kaweckich - właścicieli Apteki, która 
poprzez ofiarowane witaminy dla dzieci, wsparła 
naszą akcję. 

Pedagog szkolny - Karolina Kędzior  

 



WIZYTA W DOMU MAŁEGO DZIECKA 
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Fot. Karolina Kędzior 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 
Sukcesy  

w konkursach 
przedmiotowych 

 
                  

 
                  Uczniowie naszego gimnazjum 
odnoszą sukcesy w wojewódzkich konkursach 
przedmiotowych organizowanych przez Kurator-
ium Oświaty  w Kielcach.  

 
 

Lista uczniów zakwalifikowanych 
do II etapu (rejonowego): 

 
Przedmiot Uczeń  Nauczyciel 
j. rosyjski • Ewa Budziosz, 

kl. IIa 
• Magdalena 

Cieślikiewicz, kl. 
IIIa 

• Nikola 
Dziewięcka, 
kl.IIc 

• Sylwia Wojtyś, 
kl. IIIa 

mgr Aneta    
Sławek 

j. polski Aleksandra Zaława, 
kl. IIIc 

mgr Renata 
Sowińska 

biologia Barbara Kubicka, kl. 
IIIc 

mgr 
Agnieszka 
Gajos 

geografia • Wiktor Kuźma, 
kl. IIIc 

• Dominik 
Szewczyk, kl.IIIc  

dr Grażyna  
Barwinek 

chemia Dominik Szewczyk, 
kl. IIIc 

mgr Irena  
Sobieraj 

informatyka Kamil Orkisz, kl. IIa mgr Marcin 
Górnicki 

 
 

Serdecznie gratulujemy uczniom oraz 
nauczycielom i życzymy dalszych sukcesów. 

 
REDAKCJA 
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Fotorelacja z konkursu geograficznego 

 

 
 

 
 
 

 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

10 grudnia 
Mi ędzynarodowy Dzień Praw Człowieka 

 

10 grudnia cały świat obchodzi Mi ędzynarodowy 
Dzień Praw Człowieka, tego dnia również 
świętujemy Dzień Ochrony Praw Dziecka.  

 
źródło: http://wielkabrytaniap252.cba.pl/ONZ.jpg 

 

10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne 
ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw 
Człowieka - dokument stanowiący jedno  
z największych osiągnięć tej organizacji.  Od 
czasu swego utworzenia, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych nadzorowała tworzenie regulacji 
prawnych w dziedzinie praw człowieka, 
dokładając wszelkich starań, aby normy te 
przestały być jedynie etycznymi wskazówkami, 
lecz stały się powszechnie obowiązującym 
prawem. 
 
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka składa 
się z 30 artykułów. 
 
W Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka 
wiele praw sformułowanych jest w sposób, który 
każdego człowieka czyni głównym beneficjentem: 
"Każdy ma prawo..." Wśród nich istnieją prawa 
i wolności, które w żadnych okolicznościach nie 
mogą być legalnie zawieszone. Są to: 

• prawo do życia; 
• prawo do wolności myśli, sumienia 

i wyznania; 
• prawo każdego człowieka do uznawania 

wszędzie jego podmiotowości prawnej; 
• zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub 

poniżającego traktowania lub karania; 
• zakaz trzymania człowieka w niewol-

nictwie lub poddaństwie; 
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• zakaz skazywania człowieka za czyn, 
który nie stanowił przestępstwa w chwili 
jego popełnienia; 

• zakaz pozbawiania wolności jedynie 
z powodu niemożności wywiązania się 
z zobowiązań umownych. 

 
Natomiast Konwencja Praw Dziecka uchwalona 
została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1989 
roku. Umowę dotyczących praw dziecka 
ratyfikowała największa liczba państw na świecie. 
Polska była krajem, który jako pierwszy wystąpił 
z inicjatywą zawarcia międzynarodowej umowy 
dotyczącej praw dziecka. 
Prawa zawarte w Konwencji można podzielić 
na :  

• prawa osobiste - to te, które przysługują 
każdemu człowiekowi dlatego właśnie,  
że jest człowiekiem. Nikt ich ludziom nie 
daje i nikt ich nie może odebrać.  

• prawa socjalne - to prawa, które są 
wynikiem umowy miedzy obywatelem  
a państwem.  

• prawa polityczne - pełne prawa politycz-
ne przysługują po ukończeniu 18 lat, 
jednak Konwencja przyznaje dzieciom 
prawo do stowarzyszania się w organiza-
cjach i klubach. 

Prawa każdego dziecka!!! 
 
• PRAWO DO ŻYCIA I ROZWOJU  
• PRAWO DO WYCHOWANIA  

W RODZINIE  
• PRAWO DO NAZWISKA  
• PRAWO DO SWOBODY MYŚLI, 

SUMIENIA I WYZNANIA  
• PRAWO DO PRYWATNOŚCI  
• PRAWO DO TAJEMNICY 

KORESPONDENCJI  
• PRAWO DO NAUKI  
• PRAWO DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY  
• PRAWO DO STOWARZYSZANIA SIĘ 
 
  
 
Źródło: http://bibliotekawsp.blogspot.com 
            http://pl.wikipedia.org 

 
 
Opracowanie: Izabela Woś 
 



 Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Spotkanie podsumowujące kampanię 
,,Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

 
 

             W dniu 01.12. 2011r. w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 w Chęcinach odbyło się 
spotkanie podsumowujące ogólnopolską akcję 
podejmującą problem profilaktyki uzależnień 
,,Zachowaj Trzeźwy Umysł ”. Podczas spotkania 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert 
Jaworski wręczył nagrody naszym  laureatkom - 
Nikoli Dziewięckiej i Magdalenie Ptak.  

           Koordynatorem kampanii w Gimnazjum  
w roku szk. 2010/2011 była pani mgr Lidia 
Pierzak . 

Opracowanie: Krzysztof Taborski 
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Fot. Krzysztof Taborski 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

PLEBISCYT  
„MISTRZOWIE SPORTU  
GMINY CH ĘCINY 2011” 

               Burmistrz Gminy i  Miasta Chęciny 
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału 
w Plebiscycie „MISTRZOWIE SPORTU GMINY 
CHĘCINY 2011”.  

              Głos można oddać poprzez wypełnienie 
kuponu zamieszczonego w „Wiadomościach 
Chęcińskich” lub za pomocą strony internetowej 
www.checiny.pl  (zakładka „Plebiscyt”). 

Monika Piotrowska 

NOMINOWANI DO PLEBISCYTU 
"MISTRZOWIE SPORTU GMINY 

CHĘCINY 2011"   
Z NASZEJ SZKOŁY 

KATEGORIA: TRENER ROKU 2011 

Pan DARIUSZ GORZELAK  - trener piłki 
ręcznej. Od 13 lat prowadzi zajęcia z dziećmi  
i młodzieżą w Ludowym Klubie Sportowym 
„Świt” Wolica. Największym osiągnięciem  
w pracy trenerskiej to zajęcie 6 miejsca  
w rozgrywkach Związku Piłki Ręcznej w Polsce 
w kategorii chłopców. Współpracuje z Klubem 
Sportowym Vive Targi Kielce, gdzie najzdolniejsi 
zawodnicy kontynuują swoje zainteresowanie 
piłką ręczną. Jego byli wychowankowie  
z powodzeniem grają w rozgrywkach Związku 
Piłki Ręcznej w Polsce w II ligowym klubie Vive 
Targi Kielce. Przykładem pracy u podstaw jest 
systematyczne powoływanie do Kadry Polski 
Juniorów jednego z wychowanków. Bardzo 
lubiany przez dzieci i młodzież w Wolicy. 
Prywatnie to aktywny miłośnik kolarstwa 
szosowego. 

KATEGORIA: SPORTOWIEC ROKU 2011  

WIKTOR STAWIARZ, kl. IIB  – najbardziej 
utalentowany z tenisistów stołowych młodego 
pokolenia. Zdobywca I miejsca w drużynie 
wspólnie z kolegą Szymonem Błaszczykiem  
w mistrzostwach województwa, I miejsce w I i II 
Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym, objęty 
szkoleniem kadry wojewódzkiej. Uczeń ZSO  
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w Wolicy, bardzo ambitny i pracowity. Uczestnik 
mistrzostw Polski. 

DAWID WALASZCZYK, kl. VI  – jeden  
z najlepszych zawodników reprezentujący Klub  
w rozgrywkach okręgowych w województwie 
świętokrzyskim. Uczeń VI klasy Szkoły 
Podstawowej w Wolicy. W 2010 roku, wspólnie  
z zespołem Świt Wolica, zdobył I miejsce  
w Ogólnopolskim Turnieju Mikołajkowym  
o Puchar Prezydenta Miasta Kielce, „król 
strzelców” podczas tej imprezy. Dawid otrzymał 
już propozycję zostania podstawowym 
zawodnikiem Klubu Vive Targi Kielce  
w najmłodszej kategorii wiekowej. 

Jak głosować? 

1. Elektronicznie: 

• Wejdź na stronę www.checiny.pl 
• Wybierz zakładkę „Plebiscyt” i zagłosuj. 

lub 

2. Wypełnij kupon zamieszczony w „Wiadomo-  
     ściach Chęcińskich”. 

Prawidłowo wypełnione kupony należy wysłać 
lub dostarczyć do dnia 31 grudnia 2011 r. do 
godz. 10.00 do Urzędu Gminy i Miasta  
w Chęcinach Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny 

• Każdy Uczestnik może w głosowaniu 
elektronicznym oddać jeden głos dziennie 
w każde j z Kategorii. 

• Głosowanie jest całkowicie anonimowe. 

REDAKCJA 
 
ŹRÓDŁO: WWW.CHECINY.PL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło ilustracji: www.presentermedia.com 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 
WYWIADÓWKA PROFILAKTYCZNA 

                W dniu 16 listopada 2011 r. po raz 
kolejny rodzice oraz opiekunowie uczniów 
uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących Nr 2 w Wolicy wzięli udział 
w wywiadówce profilaktycznej, której tematem 
były zachowania problemowe dzieci i młodzieży 
oraz ich zapobieganie. Wywiadówki takie 
odbywały się również w innych placówkach 
oświatowych na terenie naszej Gminy. Spotkania 
z rodzicami organizowane są w ramach realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii na rok 2011. 
Źródło: www.checiny.pl 
 

 
 
 
 
 

SZKOLNA LIGA TENISA 
STOŁOWEGO 

 

            W dniu 23.11.2011 r. w hali sportowej  
w Bilczy odbył się pierwszy z cyklu Szkolnej Ligi 
Tenisa Stołowego Turniej w którym  wzięli udział 
uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Wolicy. Nasze 
gimnazjum reprezentowało trzech uczniów: 
Stawiarz Wiktor, Kaczmarski Mateusz, Dudek 
Paweł. Rozgrywki były prowadzone systemem 
rosyjskim do dwóch przegranych meczów. Mecze 
stały na wysokim poziomie i o wygranej 
decydował piąty set. 
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Fot. Agnieszka Gajos 
 
 
 

 

Uczniowie naszej szkoły ukończyli Turniej na 
następujących miejscach: Wiktor Stawiarz - III 
miejsce; Paweł Dudek - miejsce 14-16; Mateusz 
Kaczmarski - miejsce 17-24. W następnym 
Turnieju będą reprezentować naszą szkołę czterej 
uczniowie, gdyż tak stanowi regulamin turnieju 
(bonus dla szkoły za trzecie miejsce Wiktora 
Stawiarza).  

Życzymy powodzenia w następnym turnie ju. 

                                                 Tomasz Dziurzyński 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

W jaki sposób ochronić dziecko przed 
przeziębieniem i epidemią grypy? 

 

 

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym   

sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka„ 

                                                          Jan Paweł II 

MAMO, TATO!  

JEŚLI CHCESZ ABY TWOJE 
DZIECKO BYŁO ZDROWE: 

• Staraj się aby Twoje dziecko nie 
przebywało blisko osób z objawami 
grypopodobnymi, kichających, kaszlących. 
Wystarczy, że chory kichnie np. na 
klawiaturę komputera, a potem Twoje 
dziecko z niej skorzysta, by wirus znalazł 
się na palcach. Jeśli potem dotknie nimi 
ust, nosa, oka wprowadzi go do swojego 
organizmu. 

• Każdorazowo po przyjściu do domu,  
a także w ogóle w ciągu dnia, niech myje 
ręce. Często robimy to zbyt pobieżnie  
i niedokładnie. Wirus grypy ginie w temp. 
70 stop. C. Aby go unieszkodliwić, należy 
myć ręce przez co najmniej 20 sekund  
w bardzo ciepłej wodzie.  

• Dbaj, aby dziecko przestrzegało zasad 
higieny oddychania – w czasie kaszlu  
i kichania niech zakrywa nos i usta 
chusteczką jednorazową.  
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• Zachęcaj dziecko do aktywności fizycznej. 
Zaleca się aby codziennie niezależnie od 
pogody, dziecko spędzało wolny czas na 
świeżym powietrzu.  

• Powiedz dziecku o zagrożeniu jakim jest 
grypa. Nie strasz, ale wyjaśnij, jak można 
się nią zarazić. Dziecko powinno wiedzieć, 
które zachowania są niebezpieczne, np. 
jedzenie chipsów z jednej paczki z kolegą, 
przytulanie się do osoby chorej itd. 

• W czasie spotkań towarzyskich i w gronie 
rodziny, powitalne pocałunki i uściski 
ograniczmy do minimum. Poprośmy 
znajomych o wyrozumiałość.  

• W środkach transportu zbiorowego 
unikajmy niepotrzebnego dotykania 
powierzchni i elementów ich wyposażenia.  

• Zadbaj o odpowiedni ubiór naszych dzieci, 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
okrycie głowy, okrycie tułowia (okolice 
nerek), a także na ciepłe nieprzemakalne 
obuwie. 

• Bardzo ważne jest aby dzieci spożywały 
przed wyjściem do szkoły śniadanie ,  
II śniadanie w szkole oraz ciepły posiłek 
na obiad. W diecie wspomagającej 
odporność nie powinno zabraknąć białka, 
szczególnie zawartego w chudym mięsie, 
drobiu, rybach, jajach i serach. Szczególną 
rolę odgrywają witaminy: C, A, E zawarte 
w świeżych owocach i warzywach. 

 
Nie lekceważ przeziębienia i grypy – 
chrońmy siebie i dzieci - przy wystąpieniu 
objawów takich jak gorączka, bóle głowy, 
bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła 
zostawcie dziecko w domu, w przypadku 
nasilenia objawów – zwłaszcza wystąpienia 
duszności – niezwłocznie skontaktujcie się  
z lekarzem! 

 źródło obrazka: galeria.tipy.pl/ 

Opracowanie: p. Agnieszka Gajos, p. Alicja 
Jaszczykiewicz 

 

 



INFORMACJE 
 

Klub Miło śników Geografii 

          W naszej szkole działa Klub Miłośników 
Geografii. 

Cele działalności Klubu:  

- popularyzowanie geografii 
- bieżące informacje ze świata, 
- przedstawianie nowości z National Geographic,  
  Geozone, 
- nowości z regionu, 
- udział w konkursach, 
- organizacja wycieczek, rajdów. 

W roku szk. 2011/2012 zajęcia Klubu odbywają 
się w środy od godziny 15.15 do 16.00. 

Członkowie Klubu Miło śników Geografii  
w roku szkolnym 2011/2012 

Opiekun Klubu: dr Gra żyna Barwinek 

Egzaminy próbne dla gimnazjalistów. 
 
             W dniach 7-9 grudnia 2011 roku 
uczniowie klas trzecich przystąpili do próbnych 
egzaminów gimnazjalnych. Pierwszego dnia pisali 
dwa testy: historia + wiedza o społeczeństwie, 
oraz język polski. Drugiego dnia: przedmioty 
przyrodnicze i matematyka. Trzeciego dnia: język 
angielski (lub język rosyjski) – poziom 
podstawowy i poziom rozszerzony. 
             Autorem testów była Centralna Komisja 
Egzaminacyjna, która odpowiedzialna jest za 
organizację egzaminów gimnazjalnych. Testy 
będą sprawdzane w szkole, przez nauczycieli 
poszczególnych przedmiotów.  
                                                    REDAKCJA 

18 
 
 

 
 
 

w wersji elektronicznej 
 

              Informuję, że na szkolnej stronie 
internetowej: www.zsowolica.checiny.pl w menu 
Start pojawiła się nowa zakładka Gazetka 
„Szkolne Echo”. Znajdują się tam  wszystkie 
dotychczasowe wydania gazetki opisującej 
najważniejsze wydarzenia z życia Gimnazjum  
Nr 2  w Wolicy. Istnieje możliwość pobrania  
i wydruku gazetek. 

                                Izabela Woś 

 
Mikołajki klasowe 

 

 
Pomocnicy św. Mikołaja zawitali 

 z prezentami do uczniów z klasy Ib. 
 

 
 

      
 

„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 
 

 


