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155. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 
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Ciekawe lekcje języka polskiego 

 w klasie III B 
 

Wyjazd do kina klasy III B to był dopiero 

początek przygody z powieścią i filmem 

detektywistycznym. 11 grudnia uczniowie 

obejrzeli w „Multikinie” film „Morderstwo  

w Orient Expresie” w reżyserii Kennetha 

Branagh.  Inspiracją do nakręcenia filmu była 

oczywiście powieść Agaty Christie pod tym 

samym tytułem. Wyjazd klasy IIIB wraz  

z wychowawczynią p. Agnieszką Gajos na ten 

film nie był przypadkowy. Powieść znanej pisarki 

jest bowiem jedną z lektur szkolnych. 

Na zajęciach z języka polskiego uczniowie 

wcielili się w rolę  nauczyciela i przeprowadzili 

cykl lekcji poświęconych lekturze. Na podstawie 

obejrzanego filmu, przypomnieli jak powstaje 

dzieło filmowe i z jakich elementów się składa. 

Przybliżyli życie i twórczości Agaty Christie. 

Wykorzystując prezentację multimedialną oraz 

przygotowane plakaty wyjaśnili czym 

charakteryzuje się powieść detektywistyczna, 

opowiedzieli o znanych z literatury i filmu  

detektywach.  

Wyjazd do kina oraz cykl lekcji uzupełniły 

się wzajemnie oraz uświadomiły uczniom, że 

„Nauka rozpoczynać się musi od zmysłowych 

spostrzeżeń, a nie od opisów rzeczy słowami” 

(Jan Amos Komeński). 

 

Nauczyciel języka polskiego 

Tomasz Żelichowski 
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Nagrodzeni  

w szkolnym 

konkursie 

„Mistrz obliczeń 

procentowych 

2018” 
 

 

Dnia  2 lutego 2018 roku odbyła się  

VI edycja szkolnego konkursu matematycznego 

„Mistrz obliczeń procentowych 2018”, 

skierowana do uczniów klas gimnazjalnych.  

 

Celem konkursu było sprawdzenie 

umiejętności radzenia sobie z obliczeniami 

procentowymi oraz stworzenie uczniom okazji do 

doświadczenia satysfakcji i radości  

z odniesionego sukcesu. Do konkursu przystąpiło 

8 uczniów z klas II i III. Uczniowie zmierzyli się  

z testem składającym się z zadań zamkniętych  

i otwartych. Wykazali się ogromną wiedzą  

z zakresu obliczeń procentowych.  

 

Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu 

miało miejsce 7 lutego 2018 roku, na apelu 

szkolnym.  

 

Nagrodzeni w konkursie: 

 

I miejsce – Małgorzata Stępnik, kl. IIIa 

 

II miejsce – Cezary Buła, kl. IIb 

 

III miejsce – Natalia Nowak, kl. IIIb 

 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody 

rzeczowe oraz cząstkowe oceny celujące  

z matematyki. Pozostali uczestnicy, w dowód 

uznania za wysokie wyniki w konkursie, 

otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz cząstkowe 

oceny bardzo dobre z matematyki.  

 

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję 

za udział, a zwycięzcom – gratuluję!!! 

 

Organizatorka konkursu: Izabela Woś 
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Warsztaty matematyczne 

 ORIGAMI 
 

Trzy uczennice klasy szóstej pod opieką 

nauczycielki matematyki Anny Sikorskiej wzięły 

udział w warsztatach z orgiami zorganizowanych 

przez Zespół Nauczycieli Matematyki Szkół 

Gminy Chęciny. 

Trzyosobowe zespoły uczniów ze szkół 

podstawowych składały bryły znane z lekcji 

matematyki: sześcian i czworościan. Zajęcia 

rozwijały zdolności manualne, wyobraźnię 

przestrzenną, umiejętność współpracy w grupie. 

Umiejętności nabyte na warsztatach uczniowie 

zaprezentują kolegom w swoich szkołach. 

 

Anna Sikorska 

 

 
 

 
 

 

 
 

5 

 

 

 
 

 

Bądź bezpieczny 

 w czasie ferii zimowych. 
 

 

W przededniu ferii zimowych, uczniowie 

szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych 

uczestniczyli w spotkaniu edukacyjno – 

profilaktycznym na temat bezpiecznego spędzania 

czasu wolnego w czasie ferii oraz bezpieczeństwa 

w Internecie. Spotkanie poprowadzili sierż. 

Małgorzata Perkowska – Kiepas oraz asp. Wacław 

Moskal z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. 

Podczas prowadzonej pogadanki Policjanci 

poruszyli kwestie dotyczące bezpieczeństwa 

podczas: jazdy na sankach, łyżwach i nartach. 

Uczniowie dowiedzieli się gdzie i jak można 

korzystać z atrakcji zimowych, aby nie narażać 

życia i zdrowia własnego i innych. Co należy 

zrobić, gdy zdarzy się wypadek i jaka forma 

pomocy jest najbardziej skuteczna. Zaproszeni 

goście szczegółowo omówili również zagrożenia 

związane z nieodpowiedzialnym korzystaniem  

z Internetu. Odnosząc się do różnych przykładów 

uświadamiali uczniom, jakie niebezpieczeństwa 

związane z funkcjonowaniem w sieci mogą 

zagrażać im w życiu realnym. 

Pedagog szkolny- Karolina Kędzior 
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Uwaga! Trwa akcja 

 „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” 

 

 

W ramach akcji "Pomóżmy ptakom 

przetrwać zimę" uczniowie szkolnego koła Ligi 

Ochrony Przyrody SP  w Wolicy dokarmiają 

ptaki wokół szkoły. 

 

Mamy prośbę, aby wszyscy uczniowie, 

którzy chcą dokarmiać ptaki, dostarczali 

sukcesywnie w okresie zimowym 2017/2018,  

karmę  do szkolnego koła LOP.  

Jeżeli ktoś dysponuje karmą dla ptaków 

 w postaci różnych  kasz,  ziaren zbóż, płatków 

owsianych, ziaren słonecznika, dyni,  

a także orzechy, suszone owoce lub gotowe 

mieszanki nasion dla dzikich ptaków, to prosimy  

o ich przekazanie do naszego szkolnego koła. 

Podzielimy dary wśród potrzebujących. 

 

Aleksandra Galanek, Julita Woźniczko,  

Piotr Dewerenda 

z opiekunem koła p. A. Gajos 
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Uczniowie dokarmiają ptaki 

Uczniowie  naszej szkoły w ramach koła 

Ligi Ochrony Przyrody chętnie i systematycznie 

dokarmiają ptaki aby ułatwić im przetrwanie 

zimy. 

Dzieci chętnie wykonały również  

przepiękne oraz pomysłowe karmniki dla ptaków. 

Lidia Pierzak 
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Dokarmiany zwierzęta - Oddział Przedszkolny 

Tegorocznej zimy dzieci z oddziału 

przedszkolnego naszej szkoły uczestniczyli  

w akcji „Dokarmiamy zwierzęta zimą”. 

Dzieci przyniosły sporą ilość ziarenek dla 

ptaków, karmy dla psów, ciepłe koce dla psiaków 

ze schroniska.  Dzieci były zadowolone, że mogą 

w ten sposób pomóc zwierzętom przetrwać zimę. 

 

Alicja Misiorek 
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Nasi Wolontariusze w Schronisku w Dyminach  

 

Nasi uczniowie ze Szkolnego Koła 

Wolontariatu  w piątek 21 stycznia odwiedzili 

podopiecznych Schroniska dla psów w Dyminach. 

Koło Wolontariatu z naszej szkoły zorganizowało 

zbiórkę karmy i  innych najpotrzebniejszych 

rzeczy dla podopiecznych ze schroniska. 

Uczniowie byli bardzo zaangażowani  

w zbiórkę i chętnie przynosili karmę, koce oraz 

inne potrzebne  rzeczy  dla psów aby pomóc im 

przetrwać zimę. 

Lidia Pierzak 
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W dniu 12.01.2018r. w Kielcach na 

Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, po raz 

czwarty, odbyła się Noc Biologów. Nauka 

zgromadziła prawdziwe tłumy zainteresowanych. 

Można było posłuchać wykładów, obejrzeć 

wystawy, wziąć udział w warsztatach, dyskusjach 

i prezentacjach. Program był dostosowany do 

różnego poziomu wiedzy zwiedzających. Przy 

okazji prezentacji na temat: „Owce jako żywe 

kosiarki” można było pogłaskać prawdziwe owce 

i małe owieczki oraz kozy. Uważam, że Noc 

Biologów jest dobrą formą popularyzacji wiedzy. 

Natalia Zapała, uczennica klasy IIIb 
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Poznajemy zawód strażaka 
 

29 stycznia uczniowie z  klasy I i III 

zgłębiali tajniki zawodu strażaka. Dzieci udały się 

na spacer do Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Wolicy. Pan Grzegorz Papka wraz z bratem 

Marcinem oprowadzili nas po budynku  

i zapoznali  z historią oraz ciekawostkami z  życia 

strażaków. Mogliśmy zobaczyć co znajduje się  

w wozie strażackim, a także  przymierzyć hełmy  

i kurtki używane podczas akcji ratunkowych. 

 

Beata Krajewska 
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Walentynka dla każdego – kolejna akcja 

uczniów należących do Szkolnego Koła 

Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Wolicy 

 

Jesteś naszą Walentynką 

i zawsze będziemy Cię kochać 

Kto prawdziwie kocha, ten nie troszczy się  

o nagrodę za swą miłość, lecz tylko o to,  

by kochać coraz lepiej. 

                                         Zbigniew Trzaskowski 

 

Dzieci ze Szkolnego Koła Wolontariatu 

w Szkole Podstawowej w Wolicy 

Wolica 2018 r.  

 

Dobrze widzi się tylko sercem. 

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. (Antoine 

de Saint-Exupéry). To hasło przyświecało 

dzieciom ze Szkolnego Koła Wolontariatu 

podczas prowadzenia kolejnej akcji zainicjowanej 

przez uczniów z klas IV – VI. 

W przededniu walentynek uczniowie wraz  

z opiekunami, p. Ewą Fryt i p. Karoliną Kędzior 

wyszli ze szkoły, aby wręczyć mieszkańcom 

Wolicy serduszka z życzeniami walentynkowymi. 

Dzieci odwiedziły Ośrodek Zdrowia, Aptekę oraz 

sklep Lewiatan, gdzie składały życzenia  

i wręczały walentynkowe serduszka. 

W tym roku walentynkowa poczta 

organizowana przez samorząd uczniowski była 

wyjątkowo pełna. Młodzi wolontariusze przez 

ostatnie dwa tygodnie w domu i w szkole 

wykonywali kartki z życzeniami, aby w tym dniu 

każdy czuł się kochany i potrzebny. 

Dzieci postanowiły podzielić się miłością 

również z Paniami przebywającymi w Schronisku 

dla Kobiet - Caritas Diecezji Kieleckiej przy 

Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach. Za 

pośrednictwem poczty każda z przebywających 

tam Pań otrzymała imienną kartkę z życzeniami 

od dzieci ze Szkolnego Koła Wolontariatu.    

 

Karolina Kędzior i Ewa Fryt 
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Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej 

w Wolicy w DPS w Kielcach 

8 lutego grupa wolontariuszy z opiekunami 

p. Karoliną Kędzior i p. Renatą Sowińską, 

odwiedziła podopiecznych Domu Pomocy 

Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach. 

Zaprezentowaliśmy przedstawienie ,,Opowieść  

o błękitnym darze” oraz program słowno-

muzyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Zwieńczeniem spotkania było wręczenie seniorom 

pamiątkowego dyplomu i własnoręcznie 

wykonanych kartek okolicznościowych. 

Cieszymy się, że możemy brać udział  

w takich działaniach, ponieważ przynoszą one 

korzyści obu stronom. Wolontariusze kształtują 

swoją osobowość, empatię i uczą się jak zrobić 

coś dobrego dla innych, a ludzie, którzy są  

w pewien sposób ograniczeni ze względu na swój 

wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, 

wierzą, że ich życie ma wartość i nie czują się 

wykluczeni z najbliższego otoczenia. 

 Koło dziennikarskie: Małgorzata Stępnik,  

                                             Aleksandra Suchara 
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Wyjazd  

do Filharmonii Świętokrzyskiej 

w Kielcach 
 

9 lutego 2018r. uczniowie naszej szkoły 

wysłuchali koncertu walentynkowego  

w wykonaniu solisty Piotra Rafałko, dyrygenta 

Jana Walczyńskiego i Orkiestry Symfonicznej FŚ. 

Obok pięknych pieśni o miłości z repertuaru  

E. Presleya, E. Fitzgerald, R. Charlesa,  

H. Ordonówny i  A. Żabczyńskiego, uczniów 

zafascynowała osoba Pana Dyrygenta, który 

oprócz prowadzenia orkiestry,  wcielił się też  

w rolę konferansjera. Pani Olga Antas 

oprowadziła uczniów po Filharmonii. 

Uczniowie mieli możliwość m.in. stanąć na 

scenie, zobaczyć z bliska niektóre instrumenty, 

np. marimbę, fortepian i inne, zajrzeć „za kulisy” 

Filharmonii. 

Antonina Gorzelak 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Koncert Walentynkowy 
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III miejsce drużyny chłopców z SP w Wolicy  

w Gminnym Turnieju Mini Piłki Siatkowej 

 

W dniu 27  stycznia 2018 roku w hali 

Centrum Kultury i Sportu „Pod Basztami”  

w Chęcinach, odbyły się Gminne Turnieje Piłki 

Siatkowej Szkół Podstawowych w kategorii 

chłopców rocznik 2005 i młodsi oraz 2002-2004 

 /oddziały gimnazjalne/. 

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał 

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny pan Robert 

Jaworski, podkreślił że piłka siatkowa jest bardzo 

popularna w naszej gminie. Funkcjonuje Szkolny 

Ośrodek Siatkarski w Szkole Podstawowej  

w Chęcinach, często w hali „Pod Basztami” 

rozgrywane są mecze PlusLigi Mężczyzn  

z udziałem zespołu Dafi Społem Kielce.  

Do rywalizacji w kategorii szkół 

podstawowych rocznik 2005 i młodsi przystąpiło 

pięć drużyn reprezentujących następujący szkoły: 

SP Chęciny,  SP Łukowa, SP Polichno,  

SP Tokarnia, SP Wolica. Turniej przeprowadzono 

systemem „każdy z każdym”. Łącznie rozegrano 

10 spotkań, każde do dwóch wygranych setów. 

Uczestnicy turnieju rywalizowali jednocześnie na 

trzech boiskach. 

W „młodszej” grupie z kompletem punktów 

zdecydowanie zwyciężyła szkoła podstawowa  

w Chęcinach, nie tracąc w turnieju żadnego seta. 

Drugie miejsce wywalczyła szkoła podstawowa  

w Tokarni, trzecie SP Wolica, czwarte SP 

Polichno, piąte SP Łukowa.   

Podczas  uroczystej ceremonii zakończenia 

turnieju, Burmistrz Gminy i Miasta  

w Chęcinach    pogratulował wszystkim zespołom 

za udział w zawodach, wręczając pamiątkowe 

dyplomy i puchary.  

  

Kolejność  końcowa turnieju: 

 

I miejsce –  Szkoła Podstawowa w  Chęcinach 

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Tokarni 

III miejsce –Szkoła Podstawowa w Wolicy 

IV miejsce –Szkoła Podstawowa w  Polichnie 

V miejsce – Szkoła Podstawowa w Łukowej 

 

Drużynę SP Wolica reprezentowali 

uczniowie: Adrian Suder, Dawid Suder, Kacper 

Suder, Mikołaj Stępień, opiekun Dariusz 

Gorzelak. 

Sekretarz  SZS w Chęcinach 

Dariusz Gorzelak 
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Trening integracyjny piłkarzy ręcznych  

KS PGE VIVE Kielce i WLKS „Świt” Wolica 

 

W dniu 5 lutego 2018 roku w Szkole 

Podstawowej Nr 32 w  Kielcach odbył się 

wspólny trening integracyjny, w którym 

uczestniczyli szczypiorniści Klubów Sportowych 

PGE VIVE Kielce oraz WLKS „ Świt”  Wolica. 

W sumie w zajęciach wzięło udział ponad  50 

zawodników. 

Trening podzielono na dwie części. 

Pierwsza  miała charakter ogólnorozwojowy, 

druga  to rywalizacja drużyn w kategoriach klas 

piątych, czwartych oraz trzecich.  Trening był 

znakomitą formą sprawdzenia poziomu 

umiejętności technicznych i taktycznych, 

doskonaleniem opanowanych już umiejętności 

w grze właściwej. Z pewnością wymiana 

doświadczeń wniesie wiele korzyści w dalszy 

rozwój młodych zawodników, podniesie poziom 

wyszkolenia oraz zmotywuje chłopców do dalszej 

pracy. 

Na zakończenie  szkoleniowcy zadekla-

rowali cykliczne spotkania  pomiędzy  klubami. 

Kolejny trening odbędzie się w Wolicy.  

 

Dariusz Gorzelak 
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„Ferie zimowe na sportowo w Wolicy” 
 

„Ferie zimowe na sportowo w Wolicy” 

pod takim hasłem w pierwszym tygodniu ferii 

zimowych 2018 zorganizowano zajęcia sportowe 

dla uczniów szkoły podstawowej  

w Wolicy. Codziennie w godzinach 11.00 -13.00 

w Wolicy  młodzież mogła aktywnie spędzić czas 

wolny od nauki szkolnej,  uczestnicząc 

w zajęciach piłki ręcznej oraz  piłki nożnej. 

Przedsięwzięcie skierowane do dzieci  

i młodzieży miało na celu aktywne, ale przede 

wszystkim atrakcyjne spędzenie zimowej przerwy 

w szkole. Przygotowana oferta umożliwiła 

uczestnikom aktywne spędzenie czasu podczas 

zajęć sportowo – rekreacyjnych. 

Wysoka frekwencja podczas zajęć 

świadczyła, że uczniowie zamiast spędzać czas 

przy komputerze, tablecie czy smartfonie wolała 

rozwijać swoje  pasje i zainteresowania. 

Przeprowadzono treningi piłki ręcznej, 

zorganizowano turnieje piłki nożnej oraz piłki 

ręcznej. 

 Uczestnicy na zakończenie zajęć 

skorzystali z poczęstunku ufundowanego przez 

rodziców.  

Nauczyciel wychowania fizycznego 

Dariusz Gorzelak 
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III miejsce drużyny chłopców SP Wolica 

 w V Turnieju Halowej Piłki Nożnej 

 o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny 

 

W dniu 12 lutego 2018 roku w hali 

sportowej „Pod Basztami”  w Chęcinach odbył 

się  V Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar 

Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny 

„Profilaktyka na sportowo w okresie ferii 

zimowych”. W zawodach udział wzięło ponad 80 

zawodników reprezentujących osiem zespołów  

z terenu gminy Chęciny. 

            Przybyłe drużyny wraz z opiekunami oraz  

licznie zgromadzonych na trybunach kibiców 

powitał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny 

Robert Jaworski. Na wstępie pogratulował 

zawodnikom udziału w turnieju. Zwrócił uwagę, 

że ferie nie muszą być nudne, o czym świadczy 

bogaty program zajęć  sportowo – kreatywnych 

przygotowanych w tym okresie dla dzieci  

i młodzieży z terenu gminy Chęciny. 

Rywalizację poprzedziło losowanie. 

Drużyny podzielono na dwie grupy, w których 

rywalizowano systemem „każdy z każdym” po 12 

minut. W dalszej kolejności zwycięzcy grup 

wywalczyli prawo  do gry w finale, analogicznie 

drugie zespoły rywalizowały o trzecie miejsce, 

natomiast trzecie drużyny zagrały o miejsca 5-6, 

czwarte zespoły o miejsca 7-8. W  grupie A 

rywalizowały drużyny: SP Polichno, FC Siedlce, 

SP Chęciny, Piast Chęciny II. Natomiast  w grupie 

B: OKS Polichno, Piast Chęciny I, SP Wolica, SP 

Łukowa.  

Od pierwszego gwizdka młodzi piłkarze 

przystąpili do zaciętej rywalizacji. Padało wiele 

remisowych wyników, a niekiedy losy meczów 

ważyły się w ostatnich sekundach.  W tabeli grupy 

B o pierwszym miejscu  zadecydowała seria 

rzutów karnych, w których lepsza okazała się 

drużyna SP Polichno pokonując FC Siedlce 2:0. 

Grze młodych piłkarzy przyglądali się najlepsi 

kibice – rodzice, rodzeństwo i przyjaciele, którzy 

zagrzewali okrzykami swoich faworytów do 

walki. 

 Drużyna z Wolicy rozpoczęła turniej od 

wysokiego zwycięstwa z OKS Polichno 6:0, 

następnie pokonała drużynę SP Łukowa 4:0. 

Niestety w ostatnim meczu grupowym zespół  

z Wolicy odniósł porażkę z pierwszą drużyną 

Piast Chęciny 0:1, tym samym chłopcy zajęli 

drugie miejsce w grupie B.  
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W meczu o trzecie miejsce drużyna SP 

Wolica pokonała FC Siedlce 2:0. Z dorobkiem 7 

bramek najskuteczniejszym strzelcem turnieju 

został Adrian Suder / SP Wolica/. 

 

Po rozegraniu wszystkich spotkań przyszedł 

czas na dekoracje. Wszyscy uczestnicy otrzymali 

z rąk Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny 

pamiątkowe medale, puchary i statuetki. 

 

Najlepszym zawodnikiem turnieju uznano 

Franciszka Długosza / Piast Chęciny 

I/,najskuteczniejszym strzelcem okazał się Adrian 

Suder / SP Wolica /, najlepszym bramkarzem 

został Cezary Pawłowski / SP Polichno/. 

W trakcie trwania imprezy zawodników 

zaproszono na słodki poczęstunek.   

Tradycyjnie wspólna sesja fotograficzna 

zakończyła turniej. 

 

Drużynę z Wolicy reprezentowali: 

 

Adrian Suder, Dawid Suder, Kacper Suder, Piotr 

Dewerenda, Nataniel Drab, Mikołaj Stępień, 

Jakub Koźbiał, Maciej Adamski. 

Zespół przygotował nauczyciel wychowania 

fizycznego Dariusz Gorzelak. 

Kolejność końcowa turnieju: 

1. Piast Chęciny I 

2. SP Polichno 

3. SP Wolica 

4. FC Siedlce 

5. OKS Polichno 

6. Piast Chęciny II 

7. SP Chęciny 

8. SP Łukowa 

 

Wyróżnienia indywidualne: 

Najlepszy zawodnik turnieju: Franciszek Długosz 

/ Piast Chęciny I/ 

Najskuteczniejszy strzelec: Adrian Suder  / SP 

Wolica / 

Najlepszy bramkarz: Cezary Pawłowski / SP 

Polichno/ 

Obsada sędziowska: Tomasz Dziurzyński, 

Tomasz Hańćko, Waldemar Jach, Ewa Wijas. 

 

Koordynator Sportu w Gminie Chęciny 

              Dariusz Gorzelak 

 



SZKOLNE  ECHO 
 

Trzecie miejsce drużyny chłopców SP Wolica 

 w V Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza 

Gminy i Miasta Chęciny- fotorelacja 
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SZKOLNE  ECHO 
 

VI WALENTYNKOWY TURNIEJ PIŁKI 

RĘCZNEJ CHŁOPCÓW  

O PUCHAR DYREKTORA  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLICY 
 

 

W dniu 27 lutego 2018 r. w hali sportowej 

w Wolicy odbył się VI Walentynkowy Turniej 

Piłki Ręcznej Chłopców o Puchar Dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Wolicy. 

Zaproszonych gości serdecznie powitała 

dyrektor szkoły - Nina Budziosz. Tegoroczny 

turniej zaszczycili swoją obecnością:  Burmistrz 

Gminy i Miasta Chęciny pan Robert Jaworski, 

Prezes Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej 

w Kielcach pan Grzegorz Budziosz, dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Tokarni pani Monika 

Krzysztofek, wicedyrektor Szkoły Podstawowej 

w Wolicy pani Barbara Czupryńska. 

Burmistrz Gminy i Miasta w Chęcinach 

pogratulował zawodnikom pasji,  jaką jest gra 

w piłkę ręczną, zwrócił uwagę, że wybrana przez 

nich  dyscyplina sportowa jest bardzo popularna  

w naszym regionie. Pomimo mroźnej aury, życzył 

zawodnikom oraz licznie zebranym na trybunach 

kibicom gorącej atmosfery i wielu sportowych 

wrażeń. 

Prezentacji drużyn i  program turnieju 

przedstawił koordynator imprezy - Dariusz 

Gorzelak. Niespodzianką podczas ceremonii 

otwarcia turnieju był wspaniały występ taneczny 

laureatek Gminnego Konkursu Mam Talent,  

Julity Woźniczko i Gabrieli Piechoty oraz 

Zuzanny Mazur i Kamili Ciechańskiej. 

W tegorocznym turnieju do rywalizacji 

przystąpiło sześć drużyn, mianowicie: SP  

w  Bilczy, SP 2 w Jędrzejowie, SP w Chęcinach, 

SP w Tokarni oraz gospodarz turnieju SP  

w Wolicy I i II zespół. Obowiązki głównego 

sędziego pełnił pan Rafał Gajos – nauczyciel 

wychowania fizycznego. 

            Turniej przeprowadzono w dwóch grupach 

systemem „każdy z każdym”. Do fazy  

półfinałowej turnieju  awansowały cztery 

najlepsze zespoły, grając „na krzyż”. Zwycięzcy 

pojedynków półfinałowych zagrali w finale,  

a pozostali walczyli w finale pocieszenia o III 

miejsce. 
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Poziom turnieju był bardzo wyrównany. Nie 

brakowało zaskakujących akcji, a rozstrzygnięcia 

poszczególnych meczy padały w ostatnich 

sekundach. Podczas turnieju gorąco reagowali 

kibice – uczniowie SP w Wolicy.  

 

Po bardzo zaciętym finale triumfatorem 

turnieju została I drużyna SP w Wolicy. Drugie 

miejsce przypadło drużynie SP w Chęcinach, 

trzecie miejsce zajęła  SP w  Tokarni.  

 

Najlepszym zawodnikiem turnieju MVP 

został Aleksander  Woś /SP Chęciny/, za 

najlepszego bramkarza uznano Nataniela 

Draba / SP Wolica/, a najskuteczniejszym 

strzelcem,  z ilością 19 rzuconych bramek, okazał  

się  Bartosz Cielibała / SP Tokarnia/.  

 

           Uroczystego zakończenia turnieju dokonała 

dyrektor Szkoły Podstawowej w Wolicy - pani 

Nina Budziosz, wręczając najlepszym drużynom 

ufundowane przez szkołę pamiątkowe dyplomy 

oraz okazałe puchary i statuetki. Dzięki 

sponsorom – firmie Hummel  oraz panu 

Cezaremu Mielczarzowi, wyróżnieni 

zawodnicy otrzymali atrakcyjne nagrody 

rzeczowe. 

           W czasie zawodów na wszystkich 

uczestników czekała słodka niespodzianka. 

 

Kolejność końcowa turnieju: 

 

I miejsce –  SP Wolica I 

II miejsce – SP Chęciny 

III miejsce – SP Tokarnia 

IV miejsce – SP Bilcza 

V miejsce – SP 2 Jędrzejów 

VI miejsce – SP Wolica II 

 

Wyróżnienia indywidualne: 

 

Najlepszy zawodnik turnieju MVP – Aleksander 

Woś / SP Chęciny/ 

Najlepszy bramkarz – Nataniel Drab /SP 

Wolica I/ 

Najlepszy strzelec – Bartosz Cielibała /SP 

Tokarnia/. 

Opieka medyczna: Pani Agata Adamska 

 

Dariusz Gorzelak 

Fot. Krzysztof Taborski 
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Fot: Krzysztof Taborski 
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