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Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 
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Fot. K. Taborski 
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X PIKNIK HISTORYCZNY 
 

Tym razem grupy rekonstrukcyjne 
zaprezentowały widzom inscenizacje bitew jakie 
w czasie II wojnie światowej prowadzone były  
w okolicach Chęcin przez oddziały kawalerii. 
Prowadzący to wydarzenie pan Dionizy 
Krawczyński – prezes Stowarzyszenia Rekon-
strukcji Historycznych „Jodła”, wprowadził 
wszystkich w atmosferę tamtych trudnych dla 
Polaków czasów. Była to swoista „żywa lekcja 
historii”, która zrobiła na naszych uczniach 
wielkie wrażenie. Wysoko walory dydaktyczno- 
patriotyczne tej inscenizacji ocenili również 
nauczyciele sprawujący opiekę nad młodzieżą, 
a byli to wicedyrektor p. Barbara Czupryńska,  
p. Renata Sowińska, p. Magdalena Nowak,  
p. Agnieszka Gajos oraz p. Rafał Gajos. 

 
Rafał Gajos 
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78. Rocznica  
wybuchu II wojny światowej 

 
18 września 2017 roku w poniedziałek, 

odbył się w naszej Szkole Podstawowej w Wolicy 
uroczysty apel poświęcony 78 rocznicy wybuchu 
II wojny światowej. Inicjatorami wydarzenia byli 
nasi nauczyciele historii: p. Lidia Pierzak,  
p. Magdalena Nowak i p. Rafał Gajos. Na 
wstępie, przy akompaniamencie p. Antoniny 
Gorzelak odśpiewaliśmy wszyscy cztery zwrotki 
Mazurka Dąbrowskiego. 

Tematem wiodącym był fakt napaści  na 
Polskę 17 września 1939 roku Armii Czerwonej.  
Prowadzący apel p. Rafał Gajos wygłosił słowo 
wstępne wprowadzając  wszystkich uczniów 
w atmosferę  tamtych wydarzeń  -  mówił między 
innymi:  „Był to bestialski akt, który nazywany 
jest  przez historyków  swoistym wbiciem noża 
w plecy Polsce, walczącej z najsilniejszą  
ówczesną   potęgą militarną  Europy – Niemcami 
Hitlerowskimi. Równie tragiczny jest fakt, że o tej 
zbrodni wobec narodu polskiego zakazano mówić 
po zakończeniu II wojny światowej, czyli za 
czasów gdy w Polsce władzę przejął reżim 
komunistyczny sterowany z Moskwy. Tematem 
tabu ta zbrodnia przestała być  dopiero po roku 
1989, czyli gdy Polska odzyskała faktyczną 
niepodległość i niezawisłość. Biorąc pod uwagę, 
że przez prawie pół wieku ten swoisty „czwarty 
rozbiór Polski”, był tematem, o którym milczały 
podręczniki  historii, my współcześni jesteśmy 
zobligowani do głoszenia  tej prawdy historycznej 
ze zdwojoną siłą”. 

Następnie zaprezentowana została naszej 
społeczności szkolnej prezentacja obrazująca 
tamte tragiczne dla Polaków wydarzenia. 

Tą swoistą „lekcję historii” wysoko 
oceniają  autorzy artykułu - członkowie koła 
historycznego: Małgorzata Stępnik, Anna 
Szewczyk i Filip Grajek z kl. IIIa. 
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Wycieczka do Muzealnej Izby Górnictwa 
Kruszcowego w Miedziance i na Zamek 

Królewski w Chęcinach. 

18 września uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Wolicy spędzili bardzo aktywnie. W tym dniu 
odbyła się wycieczka edukacyjna. I punktem 
programu była Muzealna Izba Górnictwa 
Kruszcowego w Miedziance. Część uczniów, 
którzy podzieleni zostali na grupy, aktywnie 
spędzała czas na zabawach zręcznościowych na 
sali gimnastycznej Muzealnej Izby oraz wybijaniu 
pamiątkowych monet. W tym samym czasie 
pozostali zwiedzali wystawę i słuchali pani 
przewodnik, która przeniosła uczniów w górniczy 
świat chęcińskiego regionu. Uczniowie  
z zainteresowaniem oglądali wystawę poświęconą 
górnictwu odkrywkowemu i podziemnemu. 
Następnie grupy zamieniły się miejscami 
i kontynuowały zwiedzanie. 

II punktem programu wycieczki było 
zwiedzanie ruin XIII wiecznego zamku 
Królewskiego w Chęcinach. O wartości 
historycznej i geograficznej zarówno zamku, 
miasta Chęcin jak i całego regionu opowiadała 
uczniom p. Magdalena Nowak i p. Mariusz 
Chrabąszcz. 

Uczniowie wraz z opiekunami udali się 
w różne części Zamku (do baszt, lochów, 
skarbca). Podopieczni przymierzali również 
rycerskie hełmy, strzelali z łuku i byli zakuwani  
w dyby. Na szczęście nie było konieczności 
zamykania uczniów za karę w lochach i wszyscy 
bezpiecznie w doskonałych humorach wrócili do 
placówki. 

Mariusz Chrabąszcz 
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Fot: Krzysztof Taborski 
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Wycieczka do Muzealnej Izby Górnictwa 
Kruszcowego w Miedziance i na Zamek 

Królewski w Chęcinach. 
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Fotorelacja – Krzysztof Taborski 
18.09.2017r. 
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Wspólne szukanie skarbów 

 podopiecznych OREW i uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Wolicy 

 
6 października 2017 roku, już po raz 

kolejny, Szkołę Podstawową w Wolicy odwiedzili 
zaprzyjaźnieni podopieczni z Ośrodka 
Rehabilitacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczego 
z Kielc. Tym razem wyszliśmy poza mury naszej 
Szkoły i udaliśmy się do Centrum Nauki 
Leonardo da Vinci w Podzamczu. 

 
Tam, po wspólnym zapoznaniu, 

podzieliliśmy się na 4 grupy. Każda z grup nie 
tylko wyróżniała się kolorem chust, ale także 
dostała opiekuna z naszego grona 
pedagogicznego. I tak nad grupą I czuwała  
p. Agnieszka Gajos, nad II p. Karolina Kędzior, 
nad III p. Renata Sowińska, nad IV przewodziła  
p. Magdalena Nowak. Zadaniem wszystkich 
grup było znalezienie ukrytego na terenie 
Centrum Nauki skarbu. Uczestnicy wyposażeni 
w przygotowane przez uczniów mapy 
przemieszczali się po alejkach, ścieżkach 
i budynkach, aby jak najszybciej dotrzeć do celu. 
A nie było to łatwe. W wyznaczonych miejscach 
poszukiwacze skarbów musieli wykonać 
przygotowane wcześniej zadania. Na tych, którym 
udało się dotrzeć do celu, czekała słodka 
niespodzianka – kuferek wypełniony słodyczami.  
Po plenerowych zmaganiach uczestnicy przenieśli 
się do budynku Centrum Nauki, gdzie połączyli 
zabawę z nauką i obejrzeli wystawę poświęconą 
temu, jak zbudowane jest, i jak funkcjonuje  ciało 
człowieka. Wspólne zajęcia pozwoliły na bliższe 
zapoznanie się naszych uczniów z podopiecznymi 
ośrodka. Na koniec tego spotkania każdy gość 
z OREW-u otrzymał pamiątkowy dyplom oraz 
upominek ufundowany przez Urząd Gminy 
i Miasta w Chęcinach. 

 
9 października w murach naszej szkoły 

odbył się apel w czasie którego podsumowaliśmy 
spotkanie i obejrzeliśmy relację fotograficzną 
z piątkowego wydarzenia. Uczniom i opiekunom 
z naszej szkoły, którzy aktywnie włączyli się 
w przygotowanie spotkania, został wręczony 
słodki prezent przywieziony przez wychowawców 
i podopiecznych z OREW-u. 
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Organizatorzy dziękują dyrekcji SP 
w Wolicy p. Ninie Budziosz i p. Barbarze 
Czupryńskiej oraz p. Burmistrzowi Robertowi 
Jaworskiemu i p. Michałowi Piastowi- 
dyrektorowi RCNT w Podzamczu za pomoc 
w przygotowaniu wizyty. 

Patrycja Jaszczykiewicz, Natalia Nowak, kl. IIIb 
p. Tomasz Żelichowski 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



SZKOLNE ECHO 
 

Wspólne szukanie skarbów 
 podopiecznych OREW i uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Wolicy – fotorelacja (c.d.) 
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Warsztaty edukacji geologicznej. 

W dniu 11 października w Europejskim 
Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku, 
odbyły się warsztaty, w których udział wzięli 
uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klasa I  
i III naszej szkoły.  Opiekunami wyjazdu były 
panie: Beata Krajewska, Alicja Jaszczykiewicz, 
Alicja Misiorek i Ewa Fryt. 

Podczas zajęć dzieci poznawały historię 
Ziemi zapisaną w skałach, badały i obserwowały 
skały i minerały. Wyruszyły z kompasami  
w poszukiwaniu  kierunków świata. Mogły także 
popracować z mikroskopem i odkryć warsztat 
pracy geologa. 
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Próbny alarm ewakuacyjny 

 
W dniu 9 października 2017 r. w trosce  

o bezpieczeństwo uczniów w Szkole Podstawowej 
w Wolicy, przeprowadzony został próbny alarm 
połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz 
pracowników obsługi z budynku szkoły. Celem 
tych ćwiczeń było uświadomienie przede 
wszystkim uczniom, a także innym osobom jak 
należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała 
akcja przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie 
zasadami postępowania w czasie 
niebezpieczeństw. Po usłyszeniu alarmu – 5  
dzwonków uczniowie, nauczyciele oraz 
pracownicy opuścili budynek szkoły. W tym roku 
czas ewakuacji w obu budynkach trwał poniżej 2 
minut. 

Uczestnicy akcji doświadczyli najistotniej-
szych wzorców, gdzie priorytetem był brak 
paniki, szybkość i zwinność w opuszczeniu terenu 
zagrożenia oraz wspólnie pomaganie sobie. Na 
uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele,  
a także wszyscy pracownicy obsługi, zachowują 
środki bezpieczeństwa, doskonale znają drogi 
ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie 
stawiają się na miejscu zbiórki.   Próbne alarmy 
ewakuacyjne to bardzo ważne kwestie, które 
przygotowują nas do zachowania odpowiedniego 
postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na 
wypadek pożaru lub innego zagrożenia. 
Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że 
wszyscy wiedzą, jak się zachować 
w niebezpiecznych sytuacjach. 

 
 Koordynator Zespołu ds. bezpieczeństwa 

 Dariusz Gorzelak 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

 

Tegoroczne Święto Edukacji Narodowej 
obchodziliśmy w naszej szkole  w piątek -  
13 października. Z tej okazji odbyła się uroczysta 
akademia. W części oficjalnej głos zabrała pani 
dyrektor Nina Budziosz oraz radny Rady 
Miejskiej w Chęcinach pan Tomasz Żelichowski, 
którzy  złożyli serdeczne życzenia wszystkim 
pracownikom szkoły, podziękowali za trud 
włożony każdego dnia w kształcenie 
i wychowanie młodych pokoleń. Przedstawiciele 
Rady Rodziców wraz z  życzeniami  dla 
nauczycieli oraz pracowników obsługi 
i administracji przekazali na ręce pani dyrektor 
słodki upominek. 

W części artystycznej  uczniowie z klasy IV, 
pod kierunkiem pani Beaty Ludwickiej - Duli, 
wierszem wyrazili swoje podziękowanie dla 
trudnej pracy pedagogów. Uczniowie klasy III 
gimnazjum, pod kierunkiem pani Renaty 
Sowińskiej, przygotowali spektakl  pt. „Obyś 
cudze dzieci uczył, czyli skąd się wziął nauczyciel 
na świecie”.  Uroczystość uświetnił występ chóru 
szkolnego pod opieką pani  Antoniny Gorzelak. 

Na zakończenie uczniowie wręczyli 
nauczycielom i pracownikom szkoły wykonane 
własnoręcznie kwiaty. 

Koło dziennikarskie: Aleksandra Mazur, 
Małgorzata Stępnik, kl. IIIa 

 
 
 

Fot. Krzysztof Taborski 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ –  
ciąg dalszy fotorelacji 
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Fot. Krzysztof Taborski 
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DZIEŃ UŚMIECHU 
 

 
 

W dniu 6 października 2017 roku nasza 
szkoła włączyła się do obchodów Światowego 
Dnia Uśmiechu. Uczniowie uczęszczający na 
świetlicę szkolną przygotowali dla swoich 
koleżanek, kolegów, nauczycieli i pracowników 
szkoły symbol uśmiechniętej buzi, którymi 
następnie wszystkich obdarowali. 

Aktyw biblioteczny przygotował wystawkę 
książek, których lektura przywołuje uśmiech na 
każdej buźce. Uczniowie zostali zaproszeni do 
wypożyczenia na weekend pełnej humoru książki 
i zarażania uśmiechem swoich bliskich. 

Uczniowie Oddziału Przedszkolnego 
odwiedzili bibliotekę szkolną z panią Alicją 
Misiorek i wysłuchali fragmentu książki czytanej 
przez panią Ewę Fryt. 

Dzień był udany i pełen uśmiechu. 
 

Pamiętajmy, że: 
  „Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu” 

(Kornel Makuszyński). 

  Ewa Fryt 
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„Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka” 

 
20 września w oddziale przedszkolnym  

w Wolicy już po raz kolejny obchodziliśmy 
„Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”. 
Wszystkie dzieci w tym dniu brały udział  
w różnych konkursach, grach i zabawach. Wesoło 
się bawiły i tańczyły. 

Na koniec tej zabawy wspólnie 
przygotowaliśmy pyszne, gofry z bitą śmietaną 
i kolorowymi cukierkami. Mam nadzieję, że 
obchody tego święta dostarczyły dzieciom wiele 
radości i wrażeń.  

Wszystkiego najlepszego!!! 
Alicja Misiorek 
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ŚWIETLICA –  
CIEKAWYCH POMYSŁÓW 

SKARBNICA. 
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Fot: Jolanta Mazur 
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„Nie daj się wysterować na minę” 

19 października 2017 roku wybraliśmy się 
na spektakl profilaktyczny do CKiS w Chęcinach. 
Warsztaty miały za zadanie pokazać nam, jak 
narkotyki i inne używki wpływają na zachowanie 
człowieka. Swoimi doświadczeniami podzielili się 
dwaj panowie z artystycznego programu 
profilaktyki uzależnień „Antymina” w przedsta-
wieniu pt. „Nie daj się wysterować na minę”. 
Jeden z panów jest raperem, zaprezentował nam 
kilka swoich utworów, których treści były 
pouczające, dawały do myślenia. 

Opowiedział swoją przeszłość oraz to, jak 
obecnie wygląda jego życie. Bardzo uważnie 
i z zaciekawieniem słuchaliśmy także jego kolegi, 
który również przedstawił nam historię swojego 
życia i mówił,  jak jemu modlitwa pomogła wyjść 
z nałogu. 

Przedstawiony nam program wyróżnił się na 
tle innych prelekcji, których mieliśmy okazję 
wielokrotnie wysłuchać. Przesłanie wynikające  
z opowieści o przeszłość byłych więźniów  
i narkomanów trafiła do wszystkich i okazała się 
niezwykle pouczającą lekcją, z której my- 
uczniowie jesteśmy bardzo zadowoleni. 

Aleksandra Mazur 
Aleksandra Suchara 
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Fot: Krzysztof Taborski 
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„SPÓJRZ INACZEJ” – PROGRAM 
WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 

REALIZOWANY W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W WOLICY 

Od października 2017 roku w Szkole 
Podstawowej w Wolicy realizowany jest program 
zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Spójrz 
Inaczej” w ramach, którego prowadzone są 
warsztaty dla uczniów z klasy III i IV. Osobą 
odpowiedzialną za realizację programu jest 
pedagog szkolny Karolina Kędzior. Zajęcia 
zaplanowane zostały na okres I semestru roku 
szkolnego 2017/2018. 

 Cele szczegółowe programu 

• rozwijanie umiejętności psychospołecznych 
uczniów, w tym umiejętności rozpoznawania  
i nazywania uczuć, umiejętności radzenia 
sobie z negatywnymi emocjami, kształtowania 
pozytywnej samooceny i pozytywnego obrazu 
siebie, 

• zapobieganie destrukcyjnym zachowaniom  
w klasie/grupie rówieśniczej i odrzuceniu 
rówieśniczemu poprzez tworzenie warunków 
do rozwoju empatii i zdolności przyjmowania 
 perspektywy drugiego człowieka, które służą 
wspieraniu rozwoju umiejętności współpracy 
i wspólnej zabawy w grupie, umiejętności 
rozwiązywania problemów/konfliktów oraz 
umiejętności podejmowania samodzielnych 
decyzji, 

• zachęcanie do zdrowego stylu życia poprzez 
zwiększenie wiedzy o własnym ciele, 
zachowaniach prozdrowotnych, zasadach 
bezpieczeństwa i niektórych zagrożeniach dla 
zdrowia, w tym związanych z używaniem 
szkodliwych substancji chemicznych. 

 Treści programowe 
Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć:  

• rozpoznawanie, nazywanie i akceptacja uczuć 
własnych oraz innych osób  

• rozumienie i wyrażanie uczuć pojawiających 
się w sytuacjach trudnych,  

• uczenie się sposobów pozytywnego 
wpływania na swój nastrój oraz nastrój 
innych. 
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Poczucie własnej wartości:  
• akceptowanie i docenianie siebie  
• świadomość swoich sukcesów i mocnych 

stron,  
• dostrzeganie i akceptowanie różnic  

w wyglądzie, zachowaniu i upodobaniach,  
• dostrzeganie i docenianie wyjątkowości  

i niepowtarzalności każdego człowieka. 

Dziecko jako członek rodziny:   

• rozumienie roli rodziny i swojej roli  
w rodzinie,  

• wzajemna pomoc w rodzinie.  

Dziecko jako członek grupy rówieśniczej:  

• klasa szkolna (wzajemny wpływ, pomaganie  
i otrzymywanie pomocy, przyjaźń  
i koleżeństwo), 

• normy, reguły i zasady we wzajemnych 
kontaktach, 

• współdziałanie i współpraca, 
• wpływ grupy na jednostkę – namawianie  

i odmawianie. 

Sytuacje trudne w kontaktach z innymi:  

• radzenie sobie ze złością, odrzuceniem, 
wstydem, dokuczaniem, skarżeniem,  

• agresja i przemoc w szkole – sposoby 
zapobiegania i radzenia sobie z dokuczaniem. 

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie 
decyzji:  

• strategie rozwiązywania problemów,  
• umiejętności rozwiązywania problemów 

klasowych,  
• umiejętności i strategie podejmowania 

samodzielnych decyzji. 

Dbanie o zdrowie:   
• podejmowanie właściwych decyzji 

zdrowotnych, 
• rozwijanie świadomości swojego ciała,  
• odróżnianie produktów jadalnych, 

niejadalnych i szkodliwych dla zdrowia,  
• zasady używania i przyjmowania lekarstw, 
• sposoby dbania o zdrowie. 

Karolina Kędzior – pedagog szkolny 
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Ślubowanie uczniów kl. I – fotorelacja 
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Ślubowanie uczniów kl. I – fotorelacja 
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Fot: Krzysztof Taborski 
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„Pan STOP” 
 
W dniu 20.10.2017 r. na lekcjach techniki 

w klasie czwartej  pod kierunkiem p. Krzysztofa 
Taborskiego uczniowie wykonali pracę 
manualną ,,Pan Stop”. 

Przed przystąpieniem do pracy  odbyły się 
zajęcia lekcyjne, na których uczniowie poznali 
znaki drogowe dotyczące pieszego i rowerzysty. 
Wiedzę ze znajomości znaków wykorzystali 
tworząc pracę techniczną, będącą połączeniem 
drewna z innymi materiałami. 

,,Pan Stop” trzymał wybrane znaki drogowe, 
które uczniowie samodzielnie wykonali na 
karteczkach z kartonu. W ten sposób doskonalili 
wiedzę, ze znajomości znaków drogowych, 
zapamiętując ich kształty i kolory. Samodzielnie 
wyszukiwali z kodeksów drogowych przydatne 
znaki dotyczące pieszego i rowerzysty. 

Przy ocenie pracy uczeń musiał 
szczegółowo objaśnić zastosowane znaki drogowe 
w swojej pracy. 

 
Krzysztof Taborski. 

 

 
 

 
 

Fot: Krzysztof Taborski 

18 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



SZKOLNE ECHO 
 

Gra miejska 
 

Dnia 11 października 2017 uczennice kl. 
IIIb: Agata Bawoł, Natalia Nowak i Natalia 
Zapała uczestniczyły w grze miejskiej 
zorganizowanej przez ZSP w Chęcinach. Pierwsze 
dwa zadania były realizowane w szkole, pozostałe 
zaś w mieście – Chęciny. Uczniowie przechodzili  
z punktu do punktu, wykonywali zaplanowane 
zadania, co uczniowie z ZSP potwierdzali 
specjalnymi stemplami. Zadania sprawdzały 
głównie umiejętności językowe, ale również 
matematyczne, takie jak przeliczanie centymetrów 
na cale, muzyczne - rozpoznawanie języka,  
w którym wykonywany jest utwór muzyczny,  
a także znajomość literatury - wyszukiwanie 
informacji na temat brytyjskich pisarzy. 

 
Nasza drużyna zajęła I miejsce, drugie 

miejsce przypadło SP z Zajączkowa, a trzecie - 
uczniom ze SP w Sobkowie i Chęcinach. 

 
Uczennicom gratulujemy sukcesu!!! 

 Redakcja 
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Wycieczka do lasu 

W dniu 19 września 2017 roku uczniowie 
klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Wolicy udali 
się  na wycieczkę  do  pobliskiego lasu, po którym 
oprowadzał nas leśniczy Nadleśnictwa Podzam-
cze– pan Andrzej Kot.  Na miejscu odbyliśmy 
długi spacer przez las, przy pięknej słonecznej 
pogodzie. Uczniowie obserwowali przyrodę 
i zachodzące wczesną jesienią zmiany 
w środowisku leśnym. 

W trakcie „żywej lekcji przyrody” 
uczniowie poznali warstwową budowę lasu, 
rozpoznawali niektóre gatunki  drzew, krzewów, 
roślin, podziwiali  piękno i bogactwo środowiska 
leśnego.   Dzięki panu leśniczemu  uczniowie 
dowiedzieli  się dużo ciekawostek o życiu roślin 
i zwierząt, jak również zapoznali się z zasadami 
zachowania w lesie. Zdobyli też wiedzę na temat 
poszczególnych gatunków grzybów oraz 
dokarmiania  zwierząt leśnych w okresie 
zimowym. Nasi wychowankowie nabyli 
umiejętności opiekuńczego stosunku do świata 
roślin i zwierząt oraz zwrócili uwagę na 
zagrożenia   płynące  z negatywnych działań 
człowieka wobec środowiska naturalnego.  

Pełni wiedzy o lesie i niezapomnianych 
wrażeń wrócili  do szkoły. Była to dla naszych 
uczniów  żywa lekcja przyrody w relaksującym 
otoczeniu, która pozwoliła na  bezpośredni 
kontakt z naturą. 
                                                          Lidia Pierzak 
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„PIERWSZAKI 2017/2018 –  
ZDROWO I BEZPIECZNIE DO SZKOŁY” 
 
 

Dnia 30.10.2017 r. uczniowie klasy I pod 
opieką wychowawcy p. Alicji Jaszczykiewicz 
i p. Ewy Fryt wzięli udział w spotkaniu dla 
Pierwszaków w Galerii Korona,  w ramach akcji 
„Pierwszaki 2017/2018 – zdrowo i bezpiecznie do 
szkoły”. 

Głównym celem akcji było przekazanie 
dzieciom najważniejszych wiadomości na temat 
bezpieczeństwa oraz propagowanie zdrowego 
i higienicznego stylu życia. Na zaczarowanej ulicy 
Bezpiecznej w Galerii Korona w Kielcach 
pojawili się profesor Bomba, trzmiel Okruszek, 
pszczółka Kruszynka oraz oczywiście jeż Edek 
wraz z ekspertami z policji i straży pożarnej.  
         Jakie są numery alarmowe, w jaki sposób są 
oznaczone substancje trujące, jaką funkcję pełni 
hełm, co mówią kolory na sygnalizatorze, jakich 
lodowisk należy unikać, a gdzie można się kąpać 
– między innymi tego dowiedziały się pierwszaki 
w poniedziałek, podczas niezwykłej lekcji  
w Galerii Korona Kielce. 

Po spotkaniu edukacyjnym dzieci udały się 
do Multikina, gdzie obejrzały krótką bajkę 
edukacyjną. Na zakończenie spotkania 
wykonywane były zdjęcia klasom, które ukażą się 
w dodatku Echa dnia – 7 grudnia 2017 roku. 
 

Alicja Jaszczykiewicz 
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Podróż do świata energii 
 

W dniu 31 października uczniowie klas: 
IIa, IIb, IIIa i IIIb, pod opieką nauczycieli:  
p. Barbary Czupryńskiej, p. Magdaleny Nowak 
i p. Mariusza Chrabąszcza, wybrali się na 
wycieczkę edukacyjną  do Kieleckiego 
Energetycznego Centrum Nauki. Wystawa ECN 
opowiada o energii i składa się z 28 
interaktywnych stanowisk, przeznaczonych do 
samodzielnego eksperymentowania. 

Ekspozycja jest podzielona na trzy strefy: 
„Ogień i Ziemia”, „Powietrze i Woda” oraz 
„Człowiek”, które tworzą spójną opowieść, 
dotyczącą zjawisk i procesów zachodzących  
w przyrodzie. Na wystawie uczniowie mogli 
znaleźć wiele wspaniałych urządzeń, dzięki 
którym nauka wcale nie była nudna, ale ciekawa, 
zabawna i pasjonująca. Uczniowie mieli 
możliwość połączyć naukę z zabawą. Dowiedzieli 
się, czym jest energia, jak jest wykorzystywana, 
poznali jej odnawialne i nieodnawialne źródła. 
Poprzez eksperymentowanie oraz prowadzenie 
doświadczeń, zostali zachęceni  do zaangażowa-
nia się w  poznawanie i zrozumienie świata, 
a także pogłębianie wiedzy. W Laboratorium - 
Generator Mocy, umieszczonym w specjalnej, 
naziemnej kapsule, które jest połączeniem 
pracowni chemicznej, fizycznej i  biologicznej, 
pod okiem specjalistów, uczniowie 
przeprowadzali  eksperymenty naukowe.  
W warsztatach „Śladami EdiSwana. Żarówka  
z ołówka”, uczniowie posiedli wiedzę o tym, kto 
wynalazł żarówkę, jak długo świeciła pierwsza 
żarówka, jak jest zbudowana i dlaczego świeci.  
W trakcie warsztatów uczniowie zbudowali prosty 
obwód elektryczny, a także dowiedzieli się, jak 
domowym sposobem wykonać prostą żarówkę. 
Pobyt w kinie 3D ECN pozwolił uczniom na 
przeniesienie się do magicznego świata nauki. 

 

Mariusz Chrabąszcz 
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Inauguracja  
XIV Małej Ligi Piłki Ręcznej 

 
W dniu 12 października 2017 roku  

w Zespole Szkół Katolickich im. Św. Stanisława 
Kostki w Kielcach, odbyła się inauguracja XIV 
Małej Ligi Piłki Ręcznej. Po otwarciu turnieju 
przez panią Grażynę Jarosz, odbyły się mecze 
grupy I w kategorii szkół gimnazjalnych, 
składającej się z następujących drużyn: 
 
Kielce im. Św. Stanisława Kostki 
Kielce Nazaret 
Rogów 
Wolica 

Wyniki turnieju: 

   

im. Św. 
S.Kostki 

KIELCE 

Nazaret 

KIELCE 
ROGÓW WOLICA 

im. Św. 
S.Kostki 

KIELCE 

 6:4 7:8 7:11 

Nazaret 

KIELCE 
4:6  8:10 5:14 

ROGÓW 8:7 10:8  9:11 

WOLICA 11:7 14:5 11:9  

Kolejność końcowa turnieju: 

Wolica 
Rogów 
im. Św. S. Kostki Kielce 
Nazaret Kielce 

3 pierwsze zespoły z grupy przeszły do 
ćwierć finałów. Naszą drużynę reprezentowali 
uczniowie: Filip Grajek, Piotr Nawrot, Jakub 
Miechurski, Bartłomiej Prześlak, Michał Stępień, 
Michał Kuta, Marcin Małogoski, Maciej Nawrot, 
Kamil Prokop, Mikołaj Wojda, Wiktor Pak, 
Konrad Kędzior, Kacper Kamiński i Mateusz 
Jastrzębski. Opiekunem zespołu był nauczyciel 
wychowania fizycznego p. Dariusz Gorzelak.  
Na zakończeniu wręczono również nagrodę dla 
najlepszego bramkarza, zawodnika i króla 
strzelców. Najlepszym zawodnikiem został 
uczeń naszej szkoły Filip Grajek.  

22 

 

Nie można także zapomnieć o naszych 
świetnych kibicach, którzy dopingowali drużynę 
przez cały turniej pod przewodnictwem pedagoga 
szkolnego p. Karoliny Kędzior. 

Małgorzata Stępnik, kl. IIIa  
fot. Aleksandra Mazur, kl. IIIa 
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Awans drużyny chłopców  
ze Szkoły Podstawowej w Wolicy 
do ćwierćfinału Małej Ligi VIVE  

w Piłce Ręcznej 
  

W dniu 30 października 2017 roku w hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku- 
Zdroju rozegrano turniej eliminacyjny w ramach 
rozgrywek Małej Ligi VIVE w Piłce Ręcznej.   
W zawodach udział wzięło pięć drużyn. Stawką 
turnieju był awans trzech najlepszych zespołów  
do dalszego etapu rozgrywek.  Gminę Chęciny 
reprezentowała  drużyna z Wolicy, która po 
rozegraniu wszystkich meczy uzyskała awans 
do ćwierćfinału wojewódzkiego. Zespół  
z Wolicy pokonał drużynę z Bilczy, ubiegłego 
triumfatora rozgrywek 8-4 oraz SP Nr 4  
w Jędrzejowie 8-7, oraz uległ drużynie SP 
Raczyce 9-18 i SP Busko – Zdrój 7-21. 

Drużynę ze Szkoły Podstawowej w Wolicy 
reprezentowali uczniowie: Piotr Dewerenda, 
Nataniel Drab, Michał Gorzelak, Jakub 
Koźbiał, Radosław Kulczycki, Igor Nowak, 
Bartłomiej Przygodzki, Mikołaj Stępień, 
Adrian Suder, Dawid Suder, Kacper Suder, 
opiekun Dariusz Gorzelak. 

Turniej ćwierćfinałowy zostanie rozegrany 
w połowie listopada. 

Mała Liga VIVE  to najbardziej popularny 
turniej piłki ręcznej dedykowany dla dzieci  
i młodzieży  z województwa Świętokrzyskiego.  
W tegorocznej już XIV edycji do rywalizacji 
przystąpiło ponad 50 szkół, łącznie 700 
zawodników. Organizatorem turnieju jest 
Fundacja VIVE Serce Dzieciom działająca przy 
Klubie Sportowym PGE VIVE Kielce. Finał 
tegorocznej edycji zostanie rozegrany w grudniu 
2017 roku.  

 Dariusz Gorzelak 
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ZAPROSZENIE NA TRENINGI 

W naszej szkole ruszył projekt pod nazwą: 
„SZKOLNY KLUB SPORTOWY”. Inicjatorem 
przedsięwzięcia jest Wojewódzki Szkolny 
Związek Sportowy, a sponsorem Ministerstwo 
Sportu i Turystyki oraz Urząd Gminy i Miasta 
Chęciny. 

Jest to nowy model systemowego wsparcia 
organizacji zajęć sportowych dla dzieci 
i młodzieży szkolnej. 

Program ma na celu umożliwienie 
podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej 
realizowanej w formie zajęć sportowych  
i rekreacyjnych, pod opieką nauczyciela 
prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. 
Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe dla 
młodzieży będą realizowane na hali oraz boisku 
zewnętrznym. Dyscypliną wiodącą na SKS-ach 
będzie oczywiście gra zespołowa, z której 
sukcesów słynie nasza szkoła w Wolicy - czyli 
piłka ręczna.  

Na nasze zajęcia, które odbywają się 
w każdy wtorek i czwartek w godzinach 
14.15 – 15.15, zaprasza wszystkich chętnych 
nauczyciel prowadzący p. Rafał Gajos.  

 
 Rafał Gajos 

 
 
 
 

Skład Rady Rodziców w Szkole Podstawowej 
 w Wolicy w roku szkolnym 2017/2018: 

 

p. Katarzyna Przygodzka Przewodnicząca 

p. Katarzyna Papka,  
p. Marta Knap 

Zastępca 
Przewodniczącej 

p. Martyna Piechota,  
p. Barbara Korban 

Skarbnik 
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Nabór do sekcji piłki ręcznej 

 

Wolicki Ludowy Klub Sportowy "Świt" 
Wolica ogłasza nabór do sekcji piłki ręcznej 
chłopców. 

Zapraszamy chłopców urodzonych w latach 2007-
2009. Treningi odbywają się w hali sportowej  
w Wolicy, ul. Szkolna 35 w każdy wtorek  
i czwartek  w godz. 17.00-18.30 

Trener Dariusz Gorzelak 
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