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Październikowe wybory wyłoniły no-
wy skład Samorządu Uczniowskiego. 
Przewodniczącą szkoły podstawowej 
została Anna Ranosz, a gimnazjum 
Ewelina Kaczorowska. 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

Dzień Nauczyciela 

Ślubowanie klas I gimnazjum 

W szeregach gimnazjalistów powitaliśmy 
nowych uczniów. Przed nimi kolejne trzy 
lata wytężonej pracy oraz nowe wyzwa-
nia. Życzymy powodzenia! 

Wyjątkowa lekcja, bo wyjątkowy dzień! 
W uroczystych, jakże niecodziennych 
strojach nasi uczniowie wykazali się wie-
dzą na szóstkę. Oby tak zawsze... 

Dzień Patrona 

Pamiętamy o naszym patronie Karolu Wojtyle. Z tej 
okazji reprezentacja każdej z klas przygotowała piosen-
ki, wiersze, krótkie scenki. 
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Uczniowie z klas III a i II c, biorący udział w rajdzie odwiedzili pomniki i miejsca 
poświęcone poległym za ojczyznę. 

Warsztaty  
w Muzeum Diecezjalnym 

Bieg Hit 

Rajd Pamięci Narodowej 

W Muzeum Diecezjalnym mogliśmy zoba-
czyć, ale i zrobić samodzielnie witraże. Tro-
chę pracy to kosztowało - ale warto było 
efekt piękny! 

Podczas biegu pod hasłem „Historia i 
tradycja Kielc nasza drużyna brała 
udział w wielu konkurencjach np. uło-
żenie wiersza, zrobienie pieczęci z 
ziemniaka. 
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Dzień Niepodległości 

Wizyta w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej 

Urodziny Kubusia Puchatka 

Święto Niepodległości to niezwykle ważny 
dzień w dziejach naszego kraju. Pamięta-
my w tym dniu o bohaterach, którym za-
wdzięczamy wolność. 

Zabawa maluchów na całego! W świe-
tlicy szkolnej obchodziliśmy urodziny 
Kubusia Puchatka. Bawili się jak widać 
wszyscy - uczniowie i nauczyciele. 

W bibliotece zachwyciło nas nowoczesne 
wnętrze, bogactwo zbiorów i możliwość 
wypożyczenia filmów oraz płyt z muzyką. 
Naprawdę warto zostać czytelnikiem bi-
blioteki. 
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Apel ekologiczny 

Odyseja Umysłu 

Ratujemy Dąb Bartek 

Wzięliśmy udział w akcji organizowa-
nej przez Fundację ,,Odzyskaj Środowi-
sko”, której celem jest ratowanie Dębu 
Bartka. Zebraliśmy 127 zł. 

Odyseja Umysłu to międzynarodowy kon-
kurs edukacyjny, którego celem jest rozwój 
zdolności twórczych. W naszej szkole po-
wstała drużyna Odyseuszy, która opracowa-
ła jeden Problem Długoterminowy i przed-
stawiła go  za pomocą  krótkiego występu. 

Nasza szkoła otrzymała certyfikat Lo-
kalnego Centrum Aktywności Ekolo-
gicznej na rok szkolny 2010/2011. To 
niezwykle cenne wyróżnienie. Z tej 
okazji został przygotowany uroczysty 
apel. 

Andrzejki 

Aby andrzejkowej tradycji stało się za-
dość wróżki Gryzelda i Rozalia przepo-
wiadały przyszłość. 
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Pałac Biskupów Krakowskich – barokowy pałac w Kielcach, by-
ła rezydencja biskupów krakowskich, jeden z symboli miasta. Bu-
dowla powstawała w latach 1637 - 1644. W 1816 r. Stanisław Sta-
szic stworzył w pałacu Szkołę Akademiczno - Górniczą. Pałac peł-
nił również rolę sztabu legionowego Józefa Piłsudskiego, biura 
werbunkowego, drukarni, poczty, biura przepustek i siedziby re-

dakcji lokalnego dziennika. Od 1971 r. mieści się w nim Muzeum Narodowe. Z tyłu pałacu, 
w 2005 roku otwarto Ogród Saski. 

 

 

 

 

 

Karczówka jest rezerwatem krajobrazowym o powierzchni 26,55 ha. Rezerwat obej-
muje najwyższe wzniesienie pasma kadzielniańskiego. Wzgórze zbudowane jest z wapieni, 
niegdyś intensywnie wydobywano tu rudy ołowiu. Na obszarze wzgórza zachowały się licz-
ne ślady górnictwa: zapadliska w miejscach szybów oraz hałdy, obecnie porośnięte lasem i 
wtopione w krajobraz. Teren rezerwatu posiada walory naukowe i krajobrazowe. Panują-
cym zespołem leśnym jest świetlista dąbrowa. Na szczycie wzniesiony został zespół klasz-
torny ufundowany przez biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego jako podziękowa-
nie za ominięcie Kielc przez szalejącą na terenie Polski zarazę. Kościół wzniesiono w wie-
ku XVII. 

Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP w 
Kielcach-barokowa świątynia, zlokalizowana w samym 
centrum na Wzgórzu Zamkowym, jeden z najcenniej-
szych zabytków miasta.  

Ulica Sienkiewicza to reprezentacyjna ulica Kielc, wyty-
czona w latach dwudziestych XIX wieku, łącząca w sobie charak-
ter zabytkowy ze współczesnym centrum handlowym.  
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Rezerwat przyrody nieożywionej Kadzielnia. Według legend na Kadzielni znajdo-
wało się miejsce pogańskiego kultu z ołtarzem służącym do składania ofiar. W XVIII w. 
rozpoczęto tu wydobycie skał wapiennych. Powstały głębokie wyrobiska zalewane wodami 
podskórnymi, które utworzyły jeziorko nazwane Szmaragdowym. Zarybione niegdyś pstrą-
gami, wyschło w latach 80. w wyniku obniżenia się poziomu wód gruntowych. Wydobycie 
kamienia trwało aż do 1962 roku. Utworzono wówczas rezerwat przyrody Kadzielnia. W 
południowej części wzgórza wybudowano amfiteatr na ponad 5000 miejsc, który przekaza-
no miastu w 1971 roku podczas obchodów IX wieków Kielc. Mają tu miejsce liczne kon-
certy i imprezy. Charakterystycznym elementem Kadzielni jest pomnik Bojowników o Na-
rodowe i Społeczne Wyzwolenie. W ostatnich latach z inicjatywy prezydenta Wojciecha Lu-
bawskiego postawiono tu także dwie kamienne tablice z dziesięcioma przykazaniami. 

 

 

 

 

 
 

 Rynek dawniej i dziś 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kielce jutro 
 

Opracowanie: 
Martyna Stroisz z kl. II b gim. 

Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Kielce; 
www.facebook.com/kielce.stronaoficjalna 

Centrum Geoedukacji Wietrznia 

Wiadukt ul. Grunwaldzka 

Galeria Korona 
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Urządzamy swój kącik pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biurko powinno znajdować się jak najbliżej 
okna, z którego bije sprzyjające nam światło sło-
neczne. 

Półki warto umieścić nad biurkiem, abyśmy mieli gdzie 
trzymać niezbędne w czasie nauki pomoce. Ciągłe wstawanie i 
szukanie książek czy przyborów w szafkach znajdujących się dale-
ko od biurka może nas dodatkowo irytować. 

Fotel, najlepiej jeśli jest na kółkach, z regulowaną 
wysokością, dopasowany do kręgosłupa. 

Każdy nastolatek wie w jakim otoczeniu czuje się 
najlepiej. Meble, kolorystyka, dodatki- tworzą klimat miej-
sca, w którym spędzamy wiele czasu. Rozpoczął się rok 
szkolny i dużą część czasu będziemy spędzać przy biurku. 
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Opracowała: Karolina Górnik z kl. II b gim. 

A to propozycje dla tych, którzy szukają pomysłu na ciekawe rozwiązania. 

gustownie 

fantazyjnie 

klasycznie 

wesoło 

funkcjonalnie 

pomysłowo 
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Opracowanie:  
Anna Ranosz i Patrycja Banaś z kl. VI a 

 Zwierzę dzieli z tobą smutki i radości. 

 Zwierzę nie każe ci oszczędzać. 

 Zwierzę nie narzeka na bałagan w twoim 
pokoju. 

 Zwierzę nie zjada twoich smakołyków, 
ma swoje. 

 Zwierzę nie przełącza kanału telewi-
zyjnego kiedy ty oglądasz swój ulu-
biony program. 

 Zwierzę zawsze cię wysłucha, 
nawet jeśli nie do końca zrozu-
mie. 
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Kontynuujemy cykl poświęcony domowym zwierzętom. Publikujemy ko-
lejne zdjęcia naszych ulubieńców. Czekamy na następne fotografie. 

Czarny, jak widać piękny kot pani Matyldy 
Herman - Arendarskiej nazywa się Rufus. 

Pani Małgorzata Zając jest właścicielką 
królika o imieniu Skitka. 

Wesoła suczka pani Izy Hajduk 
wabi się Zuza. 

Oto zwierzątka państwa Ewy i Piotra Kusiaków - świnki mor-
skie i kotka Mecia. Prawdziwie domowy zwierzyniec! 
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Andrzej "Piasek" Piaseczny ma 40 lat. Urodził się w Pionkach koło Rado-
mia. Po ukończeniu liceum podjął studia na WSP w Kielcach. Jest wokalistą, auto-
rem tekstów i aktorem. Był członkiem zespołu Mafia, współpracował także z 
Robertem Chojnackim. 
W latach 1997-2010 występował w serialu Złotopolscy - grał postać piosenkarza 
Kacpra Złotopolskiego. Muzyczną karierę solową rozpoczął w roku 1998.  
W 2001 roku reprezentował Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji w Kopen-
hadze. W roku 2006 wystąpił gościnnie w serialu Niania. Od 2008 roku artysta 
współpracuje z Sewerynem Krajewskim, który współtworzył m.in. płytę Spis rze-
czy ulubionych.  

Obecnie jest też jurorem w programie The Voice of Poland. 

 

Opracowanie:  
Alicja Brzoza i Marcin Banaczkowski z klasy III a gim. 

Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Piaseczny 

Najbardziej znane utwory „Piaska” to: 

„Budzikom śmierć”, 

„Niecierpliwi”,  

„Imię deszczu”, 

„Prawie do nieba”,  

„Mocniej”, 

„Chodź, przytul, przebacz”, 

„Z głębi duszy”, 

„Śniadanie do łóżka”. 



 

 

Gorąca czekolada do picia 

Składniki: 

 tabliczka gorzkiej czekolady np. Wedel, 

  pół szklanki śmietany (30% lub 36 %), 

 szklanka mleka 3,2%, 

 odrobina cynamonu lub wanilii. 

 Sposób wykonania: 

Mleko ze śmietaną zagotowujemy, zdejmujemy z ognia. Wrzucamy gorzką czekoladę poła-
maną na małe kosteczki. Mieszamy do czasu, aż nie będzie widać grudek czekolady. Sta-
wiamy ponownie na gaz i doprowadzamy do wrzenia, cały czas mieszając. Gotujemy tak do 
zgęstnienia. Można dodać trochę cynamonu lub wanilii i udekorować bitą śmietaną. 

Opracowanie:  
Patrycja Bździuch kl. V a i Kinga Suchorab kl. II b gim. 
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Wracasz do domu w zimne, deszczowe popołudnie i z utęsknieniem myślisz 
o kubku gorącej czekolady, który może zaczarować nawet tak szary dzień. 

 

Gorzka czekolada posiada wiele cennych dla zdrowia substancji, które pobudzają 
mózg do pracy, poprawiają koncentrację i pamięć oraz dodają energii. Chronią też 
przed miażdżycą i nowotworami, wzmacniają serce, zwalczają infekcje i łagodzą ka-
szel. Ponadto czekolada poprawia nastrój i uspakaja. 

Pamiętajmy jednak, że nadmierna miłość do brązowych tabliczek niszczy ich pozy-
tywne działanie. 
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W biegu na 400 m chłopców młod-
szych 3 miejsce wywalczył Karol 
Królikowski z klasy III b gimnazjum, 
a w kategorii chłopców starszych 2 
miejsce zdobył Patryk Moczydłowski 
z tej samej klasy. 

W konkurencji bieg na 800 m chłop-
ców młodszych 2 miejsce zajął Marcin 
Maciągowski z klasy II a gimnazjum. 

5 października 2011 r. w Kielcach odbył się Jesienny 
Mityng Lekkoatletyczny Świętokrzyskiego Stowa-
rzyszenia Kultury Fizycznej „Sprawni Razem”. 
Uczniowie naszej szkoły zdobyli wiele medali.  
W konkurencji rzut piłeczką palantową dziewcząt 
młodszych 1 miejsce wywalczyła Dorota Król z kla-
sy II a gimnazjum. 
W biegu na 100 m chłopców młodszych Marek Bo-
chenek z klasy VI a zajął 3 miejsce.  

12 października 2011 r. uczestniczyliśmy w mistrzo-
stwach wojewódzkich w biegach przełajowych w Ba-
ryczy, podczas których Weronika Mróz z klasy IV a 
zajęła 3 miejsce. 

Bieg na 200 m w kategorii 
dziewczęta starsze wygrała Ka-
sia Pawlak z klasy III a gimna-
zjum, zdobywając 1 miejsce, w 
kategorii dziewcząt młodszych 
3 miejsce zajęła Weronika 
Mróz z IV a. 

W biegu na 200 m chłopców 
młodszych 2 miejsce zdobył 
Marcin Maciągowski z klasy 
II a gimnazjum, a 3 miejsce 
Maciej Stempień z I a gimna-
zjum, który zajął również 3 
miejsce w konkurencji skok w 
dal. 

5 listopada 2011 r. wzięliśmy udział w mistrzostwach województwa w piłce nożnej halowej  
w Pile, gdzie nasza drużyna zdobyła 2 miejsce. 


