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1 listopada – Wszystkich Świętych 
 

„Spieszmy się kochać ludzi tak 
szybko odchodzą...” 

                                ks. Jan Twardowski 
 

2 listopada – Dzień Zaduszny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

30 listopada – Andrzejki 
 

                Dzień Świętego Andrzeja Apostoła, 
najhuczniej świętowany w Szkocji, w kraju, 
którego Św. Andrzej jest patronem. W Polsce                 
w wigilie tego dnia, lub w tym dniu, w zależności 
od regionu, wróży się przyszłość, szczególnie 
matrymonialną. Do najbardziej znanych wróżb 
andrzejkowych należy oczywiście lanie 
roztopionego wosku na wodę. 
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11 listopada - Święto Odzyskania 
Niepodległości 

Najważniejsze polskie święto narodowe związane 
z odzyskaniem w 1918 roku, po 123 latach 
zaborów, niepodległości. Dzień 11 listopada 
ustanowiono świętem państwowym po raz 
pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 1939-45 
podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 
1945 do 1989 roku, w czasie rządów 
komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada 
było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą 
Sejmu, przywrócono obchody tego święta, od tego 
roku Święto Niepodległości jest najważniejszym,                
świętem państwowym, a  dzień 11 listopada jest 
dniem wolnym od pracy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



WYWIAD MIESIĄCA 
 
Wywiad z Panią dr Grażyną Barwinek – 

nauczycielem geografii  
w Gimnazjum Nr 2 w Wolicy. 

 

 
Pani dr Grażyna Barwinek 

 
 

Paulina Sołtys, kl. IIIc : Dzień dobry 
 
Pani dr Grażyna Barwinek: Dzień dobry 
 
Paulina S: Na wstępie naszego spotkania                   
w imieniu całej społeczności szkolnej pragnę Pani 
pogratulować wielkiego osiągnięcia jakim jest 
zdobycie tytułu doktora i życzyć dalszych 
sukcesów w życiu zawodowym. 
 
Pani dr G. Barwinek: Dziękuję bardzo. 
 
- Jak długo Pani pracowała na ten tytuł i co 
trzeba było zrobić aby go osiągnąć? 
 
- Otrzymanie tytułu naukowego wiąże się z pracą 
badawczą, czytaniem literatury naukowej, 
udziałem w konferencjach naukowych i publi-   
kacją materiałów. Jest to długa droga.  
Tytuł doktora uzyskuje się w kolejnych etapach. 
Najważniejszy to wybór tematu, napisanie pracy, 
która podlega recenzji. Potem to zdanie kilku 
egzaminów przed komisją i wreszcie obrona – 
najtrudniejszy egzamin.  
 
- Jak udało się Pani pogodzić pracę zawodową, 
życie rodzinne i starania o doktorat? Kto wspierał 
Panią i w jaki sposób? 
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- W pracy wspierali moi najbliżsi: córka, mąż                 
i mama. 
 
- Czy czuje się Pani usatysfakcjonowana tym 
sukcesem i jakie ma  Pani plany na przyszłość? 
 
- Jest to satysfakcja i wielka radość. Wielkim 
przeżyciem był odbiór tytułu. Była to niezwykła 
uroczystość.  
         Chciałabym rozwijać swoje plany naukowe 
ale nie jest to takie proste. 
 
- Skąd wzięła się u Pani pasja do przedmiotów 
przyrodniczych? 
 
- Lubię przedmioty przyrodnicze ale także                   
i humanistyczne. Zamiłowanie do nich 
zawdzięczam moim nauczycielom. 
 
- Nie wszyscy wiedzą, że Pani silną stroną jest 
język rosyjski. Czy mogłaby Pani przybliżyć nam 
swoje przeżycia związane z tym przedmiotem? Co 
sprawiło, że nie zdecydowała się Pani na pracę             
w tym kierunku? 
 
- Znajomość języka rosyjskiego zawdzięczam 
moim nauczycielom. W szkole podstawowej były 
to Panie Wanda Polańska i Zenobia Fudala. 
Później umiejętności zdobywałam w liceum i na 
studiach. Na każdym etapie kształcenia brałam 
udział w konkursach j. rosyjskiego i kończyłam je 
sukcesem. Ostatni  był na studiach gdzie                      
w konkursie ogólnopolskim byłam laureatką. 
Konkurs odbywał się w Domu Przyjaźni Polsko-
Radzieckiej w Warszawie. 
Znajomość języka rosyjskiego wykorzystałam               
i rozwijałam pracując jako pilot wycieczek 
zagranicznych. 
 
- Mając tyle pracy, na pewno bardzo ważny jest 
dla Pani wypoczynek. Jak więc lubi Pani spędzać 
wolny czas? 
 
- Niestety mam mało wolnego czasu. Lubię go 
spędzać z moją rodziną i cieszyć się każdą chwilą. 
Relaksuję się oglądając dobrą komedię. Często 
sięgam po dobrą książkę. Sporo spaceruję z psem. 
 
- Dziękuję bardzo, że zgodziła się Pani udzielić 
odpowiedzi na nurtujące nas pytania. 
 
- Ja również dziękuję za rozmowę. 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 
WYJAZD DO KINOPLEXU 

 
           Dnia 11 października 2010r. uczniowie 
naszego gimnazjum uczestniczyli w seansie 
filmowym, pt. „ Śluby panieńskie”. 
          Główne role w tym filmie zagrali: Borys 
Szyc, Maciej Stuhr, Anna Cieślak oraz Marta 
Żmuda- Trzebiatowska.  
           Komedia ta opowiada o dwóch 
mężczyznach, którzy chcieli za wszelką cenę 
uwieść spiskujące przeciw nim panny. Jednak tym 
razem trafili na ekstremalnie trudne 
przeciwniczki. Dziewczyny chcą pokrzyżować 
plany nałogowym podrywaczom. Wybucha 
wielka wojna damsko - męska w której intryga 
goni intrygę.  
            Opiekunami młodzieży podczas tego 
wyjazdu byli wychowawcy klas. 
 
Opracowanie: Jowita Dziewięcka, kl. IIIc 
                       Kinga Dziewięcka, kl. IIIc 
 

     
. 

 
SZKOLNE  DISCO 

              

 

              13 października 2010 roku na hali                  
w budynku Gimnazjum nr 2 w Wolicy odbyła się 
dyskoteka dla uczniów klas I-III  gimnazjum. 
Trwała ona od godziny 17.00 do 20.00. Na tę 
imprezę przybyło około stu uczniów szkoły.              
DJ-ami owego wydarzenia zostali nasi starsi 
koledzy.  Wszyscy doskonale się bawili. Opieku-
nami młodzieży podczas dyskoteki byli 
wychowawcy wszystkich klas.  

             Mamy nadzieję, że uczniowie naszego 
gimnazjum będą mieli okazję częściej 
uczestniczyć w imprezach szkolnych. 

Opracowała: Paulina Sołtys, kl. IIIc 
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     Uczniowie klasy III c – Sylwek, Kamil, Bartek, 
Kamil i Dominik z IIc w oczekiwaniu na projekcję 

filmu „Śluby Panieńskie” 

ŚLUBOWANIE 
UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 

GIMNAZJUM 
 
              Dnia 18 października 2010 roku                    
o godzinie 12:30 w naszym Gimnazjum odbyło 
się ślubowanie uczniów klas pierwszych  oraz 
akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

             Swoją obecnością zaszczycili nas 
szacowni goście: Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny pan Robert Jaworski, Sekretarz Gminy              
i Miasta Chęciny Paweł Brola, Skarbnik- pani 
Jadwiga Sinkiewicz, sołtys wsi Wolica pani Eliza 
Chodór oraz Rada Rodziców: pan Robert Pasiek, 
pani Justyna Grajek oraz panie Małgorzata 
Karkocha i Elżbieta Polit.  

            Do grona uczniów naszej szkoły dołączyły 
73 osoby. Młodzież przygotowana przez swych 
wychowawców: p. Barbarę Czupryńską, p. Jolantę 
Paź, p.Lidię Pierzak oraz p.Tomasza 
Żelichowskiego, recytowała wiersze, a  chór 
szkolny pod kierownictwem pana Przemysława 
Gruszki, śpiewał piosenki. Nauczyciele z okazji 
ich święta zostali obdarowani kwiatami od 
Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.  

              Uczniowie klas pierwszych po 
uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek. 
Ten dzień zapewne na długo zostanie w ich 
pamięci i sercach. 
 
Opracowała: Karolina Seweryn, kl. IIIc 
 



ŚLUBOWANIE GIMNAZJALISTÓW  
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Fot.  mgr Krzysztof Taborski 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Poznajemy naszych reprezentantów... 
 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
 

Mateusz Łukasik  jest uczniem klasy IIIa,                
pełni funkcję przewodniczącego Samorządu 
Uczniowskiego Gimnazjum Nr 2 w Wolicy,               
w roku szkolnym 2010 /2011. Interesuje się 
sportem, muzyką i polityką. Marzy by w przyszło-
ści  założyć własny biznes. W wolnym czasie 
chodzi na dyskoteki, surfuje po internecie lub gra 
w gry komputerowe. 

 

Paulina Sołtys jest uczennicą klasy IIIc,               
pełni funkcję skarbnika Samorządu Uczniowskie-
go Gimnazjum Nr 2 w Wolicy, w roku szkolnym 
2010/2011. Urodziła się 26 lipca 1995 roku. 
Mieszka w Łukowej. Interesuje się geografią                 
i językami obcymi. Jak każda nastolatka uwielbia 
słuchać muzyki i jeździć na rolkach.                            
W przyszłości chciałaby studiować astrologię                 
i wyjechać do Australii. 

 

Kamil Pierzak jest uczniem klasy IIIc, sprawuje 
funkcję zastępcy przewodniczącego SU. 
Interesuje się sportem i muzyką. Lubi przyrodę               
i należy do Klubu Miłośników Geografii 
działającym w  Gimnazjum Nr 2 w Wolicy. 

 

Opiekunami SU w roku szk. 2010/2011 są:                     
p. Magdalena Nowak i p. Jolanta Paź. 
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Paulina Sołtys - skarbnik SU                                             
i Mateusz Łukasik - przewodniczący SU. 

 

Kamil Pierzak – z-ca przewodniczącego SU.  

 

 

 

Skład Rady Rodziców w Gimnazjum Nr 2                     
w Wolicy: 

Przewodniczący: p. Robert Pasiek 

Z-ca przewodniczącego: p. Justyna Grajek 

Członkowie: p. Małgorzata  Karkocha    

      p. Elżbieta Polit  



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
 

Zajęcia terenowe z geografii -   
część druga ! 

 
          W dniu 27 października 2010 r. uczniowie 
klas II ZSO w Wolicy uczestniczyli w zajęciach 
terenowych z geografii.  
           Pierwsza część zajęć odbyła się na Ścieżce 
Mnicha w Chęcinach. 
Uczniowie poznali przebieg trasy i najważniejsze 
obiekty dzięki tablicom informacyjnym. Miejscem 
początkowym zajęć był parking przy klasztorze.  
 

 
Uczniowie poznają Ścieżkę Mnicha. 

 
Następnie wszyscy udali się na Ścieżkę Mnicha. 
Uczniowie zwiedzili Klasztor oo. Franciszkanów 
w Chęcinach. 
 

 
W kaplicy Św. Leonarda. 

 
Byli także przy klasztorze ss. Bernardynek                    
i kościele Św. Bartłomieja.  
      Przejście Ścieżką Mnicha wzbudziło wiele 
radości. 
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Chwila odpoczynku na ścieżce Mnicha. Po lewej 

p. Magda Nowak. 
 

 

 
Wspólne zdjęcie przy historycznym przejściu trasy.            

Po prawej ks. Artur Zakrzewski , 
w centralnym miejscu urocze dziewczyny z klasy IIb. 

 
 

 
Wszyscy  przy figurze Mnicha- zwieńczenie trasy. 
 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
W drodze powrotnej uczestnicy zajęć udali się do 
otwartej poprzedniego dnia „Niemczówki” 
          Niezwykle sympatyczny Pan opowiedział 
historię kamienicy zwanej Niemczówką, 
przedstawił plany związane z Centrum 
Informacji Turystycznej i Historycznej Gminy 
Chęciny. Uczniowie byli zachwyceni piwnicami                  
i dziedzińcem. 

 
Zwiedzanie zabytkowej piwnicy. 

 

 
Uczniowie z zainteresowaniem słuchali informacji 

o obiekcie. 

 
Zwiedzanie dziedzińca. 
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Ostatnia część zajęć związana była ze 

zwiedzaniem Jaskini Raj. Uczniowie w czterech 
grupach wraz z opiekunami obejrzeli jedną                   
z najpiękniejszych jaskiń na świecie.  
Później wszyscy aktywnie pracowali przy 
rozwiązywaniu kart pracy. Szczęśliwi i pełni 
wrażeń wrócili do szkoły. 

 
Chwila oczekiwania na wejście do jaskini.            
Ksiądz Artur zawsze w otoczeniu uczniów. 

 
Uczniowie klasy II b ze swoją wychowawczynią          

p. A. Gajos tuż przed wejściem. 

 
Uczniowie klasy II c (Ola,  Marta, Wiktor, 

Damian)  w oczekiwaniu na zdobycie jaskini. 
 
Opracowanie: mgr Grażyna Barwinek 



KONKURS 
 

Konkurs "Szkolna strona roku" 

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie                   
i Przyjaciele ZSO w Wolicy! 

 W tym roku szkolnym ruszył po raz kolejny 
konkurs na najlepszą stronę internetową                      
z serwisem szkolnastrona.pl. Nasza strona 
również bierze udział w tym konkursie, dlatego 
też warto zapoznać się z regulaminem konkursu            
i oddać głos. Jeśli chcesz oddać swój głos na 
naszą stronę w konkursie na najlepszą szkolną 
stronę roku 2011 wyślij SMS o treści  

TC.SZS.476 pod numer 71068  

Koszt wysłania wiadomości SMS wynosi 1,22 
PLN brutto. 

 Uczestnicy głosowania maja szansę wygrać 
IPODA NANO  a zwycięska szkoła otrzyma 
cenne nagrody (między innymi mikroskopy, 
profesjonalne oprogramowanie, programy 
antywirusowe). 
 
Usługa dostępna jest w sieciach Era, Plus GSM, 
Orange i Play. Usługę obsługuje system Dotpay. 

Celem konkursu "Szkolna strona roku" jest 
rozpowszechnianie wśród polskich szkół dobrych 
praktyk dotyczących administrowania serwisami 
internetowymi. Promowanie szkół, które w sposób 
właściwy wykorzystują Internet do informowania 
i integrowania uczniów, nauczycieli, rodziców. 

Podstawowym kryterium oceny jest umiejętność 
zarządzania serwisem szkolnym. Elementy, które 
są ocenianie przez komisję sędziowską: 
- aktualność informacji 
- sposób przekazu - czytelność informacji, 
estetyka 
- pomysłowość i kreatywność 

Do finału konkursu nominowanych jest 10 szkół. 
Nominacji dokonuje zespół pracowników 
szkolnastrona.pl Tytuły Złota Szkolnastrona 
Roku, Srebrna Szkolnastrona Roku, Brązowa 
Szkolnastrona Roku przyznawane są przez zespół 
sędziowski, składający z przedstawicieli sponsora 
nagród, Głosu Nauczycielskiego,  
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Agencji IArt, szkolnastrona.pl  

         Zwycięskie szkoły są uprawnione do 
posługiwania się oznaczeniem Złota 
Szkolnastrona Roku, Srebrna Szkolnastrona Roku, 
Brązowa Szkolnastrona Roku na swoich stronach 
internetowych, materiałach promocyj-nych 
drukowanych i elektronicznych. 

Przypominamy adres strony internetowej naszej 
szkoly: 

www.zso-wolica.szkolnastrona.pl 
 
Opracowanie: mgr Magdalena Nowak 
 
 

 

            Miło nam poinformować, że dnia               
3 listopada 2010 roku nasza szkolna strona 
internetowa uzyskała certyfikat strony 
przyjaznej młodzieży. W menu bocznym 
pojawiła się zakładka Certyfikat zdamy.pl gdzie 
możecie obejrzeć właśnie ten dokument. Na 
stronie startowej i poniżej znajduje się tzw. button 
do strony zdamy.pl gdzie jest wiele ciekawych i 
przydatnych informacji do wykorzystania przez 
uczniów i nauczycieli. 

Opracowanie: mgr Magdalena Nowak 

 
„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 

 


