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Dzień z Biblioteką 
 

„Czytanie – oto najlepszy sposób uczenia się. 

Czytanie najlepszą nauką”. 

Aleksander Puszkin 

 

 Dzień 02.03.2018 r. w Szkole Podstawowej 

w Wolicy upłynął w bardzo miłej atmosferze, 

gdyż uczniowie klasy I zostali przyjęci w poczet 

czytelników biblioteki szkolnej. Aktyw 

biblioteczny w składzie: Faustyna Kasperek, 

Amelia Chwastek, Julia Bujak, Zuzanna Zapała, 

Paulina Dziedzic oraz Kamila Ciechańska 

przygotował bajkowe zagadki i zadania dla 

uczniów klasy I, przystępujących do Pasowania na 

czytelnika. Uczennice pomogły pierwszoklasi-

stom „wejść do świata baśni i bajek”, 

udowadniając młodszym kolegom i koleżankom, 

że czytanie książek jest bardzo ważną sprawą. 

Uroczystego Pasowania na czytelnika dokonała 

Dyrektor pani Nina Budzisz. Pierwszoklasiści 

złożyli przysięgę czytelnika. Uczniowie otrzymali 

pamiątkowe dyplomy i książki. 

Uroczystość pasowania na czytelnika 

poprzedził międzyklasowy Turniej wiedzy  

o lekturze, w którym udział wzięło po trzech 

reprezentantów z klas III-VI. Uczniowie mieli za 

zadanie udzielić prawidłowej odpowiedzi na 

pytania dotyczące omówionych w bieżącym roku 

szkolnym lektur. Niektóre z pytań były naprawdę 

trudne i wymagały sięgnięcia pamięcią do 

szczegółów zawartych w tekstach literackich.  

W turnieju zwyciężyła klasa IV. 

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali 

słodkie co nieco oraz lekcję na przyszłość: „Warto 

dokładnie czytać lektury”. 

W tym dniu słodkim podarunkiem zostali 

również nagrodzeni uczniowie, którzy przynieśli 

prowadzone przez siebie lekturniki. 

 Atrakcją obchodów Dnia z Biblioteką było 

wystąpienie chętnych uczniów i nauczycieli  

w przebraniu za wybranego bohatera książkowego 

lub z przygotowanym przez siebie bajkowym 

elementem, co sprawiło, że dzień był naprawdę 

wyjątkowy. Mogliśmy spotkać między innymi 

Czerwonego Kapturka, Plastusia, Słonia 

Trąbalskiego, Kopciuszka i wiele ciekawych 

książkowych postaci.      

 W dniu 2.03.1018 r. chętni uczniowie 

Szkoły Podstawowej z klas IV-VII wzięli również 

udział w Szkolnym Konkursie Ortograficznym.  
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W zmaganiach z ortografią wzięło udział 6 

uczniów. Życzymy sukcesów. 

Ewa Fryt 
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 

,,Młodzież zapobiega pożarom” 
 

W dniu 14 marca 2018 r. w Europejskim 

Centrum Edukacji Geologicznej w  Korzecku 

odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież 

Zapobiega Pożarom". Organizatorem Turnieju 

był Urząd Gminy i Miasta Chęciny przy udziale 

Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Chęcinach. Honorowy patronat nad 

przedsięwzięciem objął Burmistrz Gminy i Miasta 

Chęciny, Robert Jaworski. 

Do Turnieju przystąpiło 43 uczniów, 

reprezentantów Szkół Podstawowych z  Wolicy, 

Tokarni, Chęcin, Polichna, Starochęcin, Bolmina, 

Siedlec oraz Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 

w Chęcinach i Młodzieżowego Ośrodka Wycho-

wawczego w  Podzamczu. Nad właściwym 

przeprowadzeniem turnieju czuwała komisja 

w składzie: st. kpt. Marek Dyk - przewodniczący 

komisji z Komendy Miejskiej PSP w Kielcach, 

st.kpt. Mariusz Stolarczyk - członek komisji z KM 

PSP w Kielcach, dh Grzegorz Papka - członek 

komisji oraz obserwator, dh Jarosław Idziak jako 

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 

w Chęcinach.  

Eliminacje były prowadzone w 3 grupach 

wiekowych i  składały się z części pisemnej 

i ustnej. 

Naszą szkołę w/w turnieju reprezentowali: 

Amelia Chwastek, kl. VI 

Nataniel Drab, kl. VI 

Faustyna Kasperek, kl. VI 

Katarzyna Kwiecień, kl. II gimnazjum 

Angelika Wojsa, kl. IIa gimnazjum 

Natalia Zapała, kl. IIIb gimnazjum 

 

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność 

zajętych miejsc przedstawia się następująco: 

I grupa - szkoły podstawowe (klasy I -VI) 

I miejsce Wiktor Wojsa – SP w Siedlcach 26 pkt 

II miejsce Krystian Pękalski – SP w Bolminie  

25 pkt 

III miejsce Jakub Wcisło – SP w Tokarni 24pkt 

IV miejsce Faustyna Kasperek - SP Wolica 

23,5pkt 

II grupa -szkoły podstawowe (klasy VI i II, III 

gimnazjum): 

I miejsce Angelika Wojsa - SP w Wolicy 24pkt 

II miejsce Katarzyna Iwańska -SP w Siedlcach 

23pkt 
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III miejsce Katarzyna Kwiecień -SP w Wolicy 

19pkt 

Miło poinformować, iż Angelika Wojsa 

będzie reprezentować naszą szkołę i naszą 

gminę w eliminacjach powiatowych w Kiel-

cach. 

           Gratulujemy wszystkim uczestnikom, 

a szczególnie uczennicom, które stanęły na 

podium, czyli Angelice Wojsa i Katarzynie 

Kwiecień. 

Opiekunowie: Agnieszka Gajos, Krzysztof 

Taborski 

Źródło: www.checiny.pl, foto : www.checiny.pl 

 

 
 

 
 

 

http://www.checiny.pl/
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Niezapomniana lekcja historii 

metodą projektu klasa VII. 
 

Uczniowie klasy VII przygotowali  

tematykę Powstania Styczniowego  metodą 

projektu. Przygotowali scenariusz, dekoracje, 

przypisali się do poszczególnych ról oraz zadbali 

o stosowne do epoki stroje. Wiedzę na temat 

powstania zaczerpnęli głównie z pamiętnika 

chęcińskiego  powstańca-Ludomira Grzybowskie-

go, podręcznika i stron internetowych.  

W prezentacji przedstawili bardzo dokładnie rys 

historyczny poprzedzający wybuch powstania, 

nawiązali do patriotycznych procesji podczas 

odpustów, przytoczyli kazanie wygłoszone przez 

ks.  Ignacego Zakrzewskiego na Św. Krzyżu ,,(…) 

gdybym wziął garstkę tej polskiej ziemi i ścisnął 

ja, sączyła by się krew  bratnia wytoczona przez 

wrogów(…)”. 

Uczeń, który wcielił się w postać Ludomira 

Grzybowskiego, przedstawił dokładny opis kilku 

bitew  w szczególności bitwę pod Małogoszczem. 

Niezapomniane kreacje stworzyli uczniowie, 

którzy odegrali scenki z życia powstańców oraz 

zaakcentowali udział w powstaniu „Żuawów 

Śmierci”. 

W prezentacji nie zabrakło postaci malarza 

powstania Artura Grottgera, który uwiecznił owe 

wydarzenia  w swoich pięciu cyklach malarskich. 

Jeden z uczniów odegrał rolę miejscowego 

kamieniarza,  który ku czci powstańców zbudował 

pomnik. Uczniowie zwrócili ponadto uwagę na 

represje jakie dotknęły powstańców i ich rodziny 

po upadku powstania-zsyłka na Syberię.  

Na zakończenie akademii minutą ciszy 

uczcili pamięć powstańców styczniowych. 

 

Opiekun projektu: Lidia Pierzak 

Fot. Krzysztof Taborski 
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V Gminny Turniej  

Gier i Zadań Logicznych 
 

13 marca 2018 roku odbył się w CKiS  

w Chęcinach konkurs matematyczny dla uczniów 

szkół podstawowych gminy Chęciny 

zorganizowany przez Zespół Nauczycieli 

Matematyki. Patronat nad wydarzeniem objął 

Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny Pan Robert 

Jaworski oraz dyrektor Świętokrzyskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Pani Elżbieta 

Dudek. Celem turnieju było doskonalenie 

umiejętności logicznego myślenia, formułowania 

wniosków, współpracy w grupie. 

W turnieju wzięły udział trzyosobowe 

drużyny ze wszystkich szkół podstawowych 

naszej gminy. Uczniowie mieli za zadanie 

ułożenie tangramu oraz rozwiązanie krzyżówki  

i 12 zadań logicznych. Najlepiej poradzili sobie: 

I miejsce –SP w Chęcinach 

II miejsce –SP w Polichnie 

III miejsce –SP w Bolminie. 

Gratulujemy zwycięzcom! 

Dziękujemy sponsorom nagród: Panu 

burmistrzowi Robertowi Jaworskiemu, Pani 

dyrektor ŚCDN Elżbiecie Dudek, Pani dyrektor 

SP w Wolicy Ninie Budziosz oraz Radom 

Rodziców poszczególnych szkół. 

Anna Sikorska 
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Udział uczniów klasy I i III w projekcie 

„ProgramujeMY kielecki" 

Miło nam poinformować, że uczniowie 

naszej szkoły  przystąpili  do projektu 

„ProgramujeMY kielecki", którego celem jest 

podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli 

nauczania wczesnoszkolnego oraz zdobycie 

nowych umiejętności w obszarze nauki 

programowania. 

            W ramach projektu uczniowie klasy I i III 

edukacji wczesnoszkolnej uczestniczą  

w zajęciach, w ramach których pod okiem 

prowadzących p. Alicji Jaszczykiewicz, p. Beaty 

Krajewskiej oraz p. Anny Sikorskiej programują  

i budują z klocków LEGO roboty przy użyciu 

komputerów ze specjalistycznym 

oprogramowaniem. Taka forma warsztatów 

pozwoli im w sposób intuicyjny poznać zasady 

programowania. 

W klasie III ruszyła produkcja robotów! 

Okazuje się, że nasi uczniowie mają wielką 

wyobraźnię i potrafią pracować w zespołach 

tworząc wspaniale dzieła przyszłości.  

W czerwcu na zakończenie projektu 

uczniowie wezmą udział w Zlocie młodych 

programistów.  

Alicja Jaszczykiewicz 
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Kolejny sukces ortograficzny uczennic 

 ze szkoły w Wolicy 
 

Miło nam donieść, że kolejny raz, po 

Wielkim Dyktandzie Technicznym, nasze 

koleżanki odniosły sukces w dziedzinie ortografii. 

12 marca w ramach XXVI Tygodnia 

Kultury Języka w Szkole Podstawowej  im. Jana 

Kochanowskiego w Chęcinach odbył się 

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny. 

I miejsce w kategorii: Gimnazjum zajęła 

Aleksandra Mazur uczennica klasy IIIa - 

opiekun p. Renata Sowińska, w kategorii: Szkoła 

Podstawowa I miejsce zajęła Wiktoria Okoń -

opiekun również p. Renata Sowińska, III 

miejsce– Faustyna Kasperek, opiekun p. Beata 

Ludwicka- Dula. 

Zwycięzcom i opiekunom gratulujemy i życzymy 

kolejnych sukcesów! 

Szkolne Koło Dziennikarskie 
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XXVI Tydzień Kultury Języka w Szkole 

Podstawowej w Wolicy 

Zakończył się XXVI Tydzień Kultury 

Języka w województwie świętokrzyskim, którego 

przewodnie hasło brzmiało „Oracja i czytel-

nictwo zawsze w modzie”. Nasza szkoła również 

włączyła się w obchody TYGODNIA. W tym 

roku nauczyciele języka polskiego i bibliotekarze 

zorganizowali Wielki Maraton Czytania oraz 

konkursy: ortograficzny  i recytatorski. 

Tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii  

w kategorii: Gimnazjum zdobyła Małgorzata 

Stępnik – uczennica klasy IIIa; II miejsce zajęła 

Aleksandra Mazur – klasa IIIa;  III miejsce 

Natalia Nowak – klasa IIIb, wyróżnienia 

otrzymały: Aleksandra Suchara z klasy IIIa  

i Patrycja Jaszczykiewicz z klasy IIIb. Uczennice 

reprezentowały szkołę w VIII Powiatowym 

Konkursie Ortograficznym oraz Międzyszkol-

nym Konkursie Ortograficznym w SP im. Jana 

Kochanowskiego Chęcinach, gdzie Aleksandra 

Mazur zdobyła I miejsce. 

Tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii  

w kategorii: Szkoła Podstawowa zdobyła 

Wiktoria Okoń – uczennica klasy VII; 

II miejsce zajęła Faustyna Kasperek– klasa VI;  

III miejsce Amelia Chwastek– klasa VI. 

Dziewczęta również reprezentowały szkołę  

w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym  

w SP im. Jana Kochanowskiego Chęcinach, 

gdzie Wiktoria Okoń zajęła I miejsce, Faustyna 

Kasperek - III miejsce. 

Laureatki Szkolnego Konkursu 

Recytatorskiego to: Małgorzata Stępnik z klasy 

IIIa  i Natalia Nowak z klasy IIIb. 

Gimnazjalistki reprezentowały szkołę w IX 

Powiatowym Konkursie Recytatorskim ,,Bliżej 

Wisławy Szymborskiej” w ZSP w Nowinach. 

9 marca w naszej szkole odbył się Wielki 

Maraton Czytania, w który zaangażowali się 

nauczyciele, uczniowie oraz Aktyw Biblioteczny. 

Uczniowie klas I-VI i Oddział Przedszkolny 

wysłuchali fragmentów książki Agnieszki Frączek 

pt. „Dobre obyczaje czyli w lekkim tonie o bon 

tonie”. Siódmoklasiści i gimnazjaliści czytali 

,,Legendy świętokrzyskie”. Na podsumowanie 

Maratonu chętni uczniowie przygotowali prace 

plastyczne  nawiązujące do czytanych tekstów. 

Ewa Fryt i Renata Sowińska 
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XXVI Tydzień Kultury Języka 

 w Szkole Podstawowej w Wolicy 
Fotorelacja 
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Wielkie osiągnięcie uczennic ze szkoły  

w Wolicy - stypendystki Świętokrzyskiego 

programu stypendialnego dla uczniów 

gimnazjów i liceów ogólnokształcących 
 

Świętokrzyski program stypendialny 

skierowany jest dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych, którzy odnoszą sukcesy w zakresie 

nauki języków obcych oraz przedmiotów 

ścisłych.  

W tym roku, aż cztery uczennice naszej 

szkoły zostały stypendystkami programu: z klasy 

IIIa Małgorzata Stępnik, z klasy IIa: Gabriela 

Glita, Katarzyna Kwiecień i Angelika Wojsa. 

Każda stypendystka jest otoczona przez 

nauczycieli p. Agnieszkę Gajos i p. Magdalenę 

Nowak opieką, której celem jest pomoc  

w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów 

edukacyjnych, wsparcie ucznia w wykorzystaniu 

stypendium na cele edukacyjne, monitorowanie 

jego osiągnięć oraz pomoc w realizacji 

Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego 

Ucznia. 

12 marca 2018 r. w Wojewódzkim Domu 

Kultury w Kielcach, podczas konferencji 

edukacyjnej zorganizowanej w ramach programu, 

odbyło się uroczyste wręczenie umów 

stypendialnych dla uczniów zakwalifikowanych 

do stypendium oraz umów dla nauczycieli-

opiekunów. Naszym koleżankom towarzyszyła  

p. Agnieszka Gajos oraz rodzice p. Wioletta Glita 

i p. Izabela Wojsa. 

Gratulujemy! 

                        Szkolne Koło Dziennikarskie 
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PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 
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PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 
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Fotorelacja:  Aleksandra Mazur 

                     Krzysztof Taborski 
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Marzec czarodziei 
 

Dzieci z oddziału przedszkolnego ciężko 

pracowały w marcu :) Sadziliśmy tulipany, 

żonkile, cebule. Robiliśmy piękną Panią Wiosnę. 

Malowaliśmy jajka i sialiśmy rzeżuchę i owies. 

Czytaliśmy piękne i ciekawe książeczki, 

które kupiła nam Pani Dyrektor. Miło  

i sympatycznie spędzaliśmy czas na zajęciach i na 

palcu zabaw.  

                                              Alicja Misiorek 
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Szkolny Ośrodek Kariery w Szkole 

Podstawowej w Wolicy, udział uczniów 

 w Festiwalu Zawodów w Małopolsce 
 

W dniu 23 marca uczniowie klas III 

gimnazjalnych wzięli udział w VI edycji 

Festiwalu zawodów w Małopolsce. Wyjazd 

zorganizowany został w ramach działań 

Szkolnego Ośrodka Kariery stanowiącego 

kontynuację projektu „Gimnazjalista na rynku 

pracy“ realizowanego przez Gminę i Miasto 

Chęciny. 

Celem wycieczki było praktyczne 

zapoznanie uczniów z jak największą liczbą 

zawodów. Mogli oni nie tylko porozmawiać na 

temat interesujących ich profesji, ale również 

zobaczyć związany z nimi sprzęt i sposób pracy. 

Podczas tegorocznego Festiwalu małopolskie 

szkoły przygotowały 130 prezentacji zawodów z 7 

branż: administracyjno – usługowa, budowlana, 

elektryczno – elektroniczna, mechaniczna  

i górniczo – hutnicza, medyczno – społeczna, 

rolniczo – leśnicza z ochroną środowiska, 

turystyczno – gastronomiczna. Zaprezentowały się 

także służby mundurowe. Uczniowie mieli 

możliwość skorzystania z pomocy 

wykwalifikowanych doradców zawodowych, 

którzy przeprowadzali ocenę indywidualnych 

predyspozycji i sugerowali najodpowiedniejszą 

ścieżkę kształcenia. 

Karolina Kędzior – pedagog szkolny 
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Co ludzie robią, kiedy inni śpią –  

nocna wycieczka zawodoznawcza uczniów 

Szkoły Podstawowej w Wolicy 

 W nocy, z 20 na 21 kwietnia, uczniowie 

trzecich klas gimnazjalnych pod opieką 

nauczycieli: Renaty Sowińskiej, Anny Sikorskiej, 

Rafała Gajosa, pedagoga szkolnego Karoliny 

Kędzior oraz przedstawiciela rodziców pana 

Sergiusza Grajka, pojechali na wycieczkę 

zawodoznawczą do Kielc. Celem przedsięwzięcia 

było zapoznanie młodzieży ze specyfiką wybranej 

grupy zawodów, które wykonywane są również 

nocą. Wycieczka możliwa była dzięki 

zaangażowaniu wielu firm i instytucji, takich jak: 

Zakład Linii Kolejowych, świętokrzyski 

oddział Przewozów Regionalnych POLERGIO, 

Ochrona Straży Kolei, Centrum 

Powiadomienia Ratunkowego, Komenda 

Miejska Państwowej Straży Pożarnej, 

Komenda Miejska Policji oraz Straż Miejska. 

Przedstawiciele tych podmiotów nie tylko 

umożliwili nam zobaczenie miejsca ich pracy, ale 

także zapewnili wiele atrakcji i wrażeń. 

Wspólnym mianownikiem dla wszystkich 

poznanych zawodów okazała się być służba. 

Zarówno strażnik ochrony kolei, policjant, 

strażnik miejski, strażak jak i operator numeru 

112 czy dróżnik kolejowy mówili o swoim 

zawodzie, jako służbie a nie pracy. Ich zadaniem 

jest bezustanne czuwanie i dbanie  

o bezpieczeństwo ludzi. W trakcie pobytu na 

dworcu kolejowym młodzież została zaproszona 

do nastawni, gdzie mogła zobaczyć na czym 

polega obsługa urządzeń służących do zdalnego 

sterowania ruchem kolejowym. Dowiedziała się  

w jaki sposób dyżurny nadaje sygnały za pomocą 

semaforów i tarcz manewrowych oraz jak 

przestawia zwrotnicę. Chłopcy wspólnie  

z dyżurnym ruchu „witali” przejeżdżające pociągi 

i „sprawdzali” czy wszystko odbywa się jak 

należy. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, 

którzy towarzyszyli nam podczas pobytu na 

dworcu kolejowym i w nastawni zachęcali 

uczniów do pracy w tym zawodzie. 

O godzinie 22.00 na peronie czekał już 

nowoczesny pociąg typu „Impuls”, po którym 

oprowadzili nas: dyrektor świętokrzyskiego 

oddziału Przewozów Regionalnych pan Robert 

Zaborski, kierowniczka pociągu i maszynista. 

Opowiedzieli nam o zasadach i możliwościach,  
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jakie daje korzystanie z kolei w drodze np. do 

szkoły. Spotkaliśmy się tam z dziennikarzami  

z Echo Dnia i TVP3. Zainteresowanie mediów 

wzbudziła niezwykła pora wycieczki oraz pomysł 

zwiedzania kolei. Uczniowie mieli możliwość 

udzielania wywiadu, podczas którego mówili  

o tym, co najbardziej zaciekawiło ich w pracy 

maszynisty a także kierownika pociągu. 

Prawdziwa niespodzianka spotkała nas w Centrum 

Powiadomienia Ratunkowego, gdzie oprócz 

operatorów numeru 112 czekała na nas 

wojewoda, pani Agata Wojtyszek oraz pani 

poseł Anna Krupka. Młodzież dowiedziała się 

jak ważna i odpowiedzialna jest praca operatora 

numeru 112 oraz jak duże znaczenie w pracy tych 

ludzi ma znajomość języków obcych. Zostaliśmy 

również poinformowani, że od 23 kwietnia numer 

alarmowy 997 przekierowywany będzie 

bezpośrednio do Centrum Powiadomienia 

Ratunkowego. Pani wojewoda zaprosiła nas do 

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, gdzie opowiedziała, w jaki sposób 

rozwiązywane są sytuacje kryzysowe na skalę 

województwa świętokrzyskiego.  

Kolejnym przystankiem była jednostka 

Straży Pożarnej. Strażacy szczegółowo 

przedstawili harmonogram ich pracy w dzień 

i w nocy oraz zapoznali nas z trzema drogami, 

które umożliwiają zdobycie zawodu strażaka. 

Gimnazjaliści mogli zobaczyć profesjonalny 

sprzęt strażacki.  

Podczas pobytu w Komendzie Miejskiej 

Policji przy ulicy Wesołej dowiedzieliśmy się, 

jakie warunki należy spełnić, aby zostać 

policjantem. Młodszy aspirant Justyna Janus 

oprowadziła nas po Komendzie, pokazując na 

czym polega praca poszczególnych 

funkcjonariuszy policji. Ostatnim punktem 

wycieczki była siedziba Straży Miejskiej. 

Uczniowie dowiedzieli się tam, jakie warunki 

należy spełnić, aby zostać strażnikiem miejskim 

oraz w jakich sytuacjach najczęściej interweniują 

strażnicy. 

         Zmęczeni, ale z dużą ilością wrażeń 

wróciliśmy do domu o godzinie 3.00 w nocy. 

Karolina Kędzior i Renata Sowińska 
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Fotorelacja – „nocna wycieczka” kl. III 
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Fotorelacja – „nocna wycieczka”kl. III 
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Wycieczka zawodoznawcza do Zakładu 

Szklarskiego pana Włodzimierza Nyka 

oraz Ochotniczej Straży Pożarnej 
 

W dniu 24 kwietnia uczniowie z klasy VII 

oraz klas II gimnazjalnych wyruszyli na pieszą 

wycieczkę zawodoznawczą. Ich pierwszym celem 

było spotkanie z panem Włodzimierzem 

Nykiem, właścicielem Zakładu Szklarskiego  

w Wolicy. Wizyta ta okazała się niezwykle 

pouczająca.  Młodzież uzyskała wiele cennych 

informacji na temat pracy w tym zawodzie, 

ścieżki kształcenia oraz perspektyw rozwojowych 

związanych z branżą szklarską. 

Kluczową umiejętnością okazało się 

myślenie techniczne oraz jak zapewniał pan 

Włodzimierz Nyk wiedza, którą uczniowie 

zdobywają na różnych zajęciach edukacyjnych. 

Szczególne znaczenie ma znajomość języka 

angielskiego, gdyż większość sprzętu ma 

instrukcję obsługi w języku angielskim. Podczas 

zwiedzania zakładu uczniowie mogli zobaczyć jak 

działają pracujące tam maszyny oraz 

porozmawiać z zatrudnionymi tam ludźmi. Jak się 

okazało wszyscy pracownicy pana Włodzimierza 

posiadają wykształcenie wyższe i ukończyli studia 

na kierunkach technicznych. 

Kolejnym przystankiem na drodze do 

poznania zawodów była Ochotnicza Straż 

Pożarna, gdzie pan Stanisław Papka 

oprowadzał uczniów po remizie strażackiej. 

Młodzież mogła nie tylko dowiedzieć się na czym 

polega praca w Ochotniczej Straży Pożarnej, ale 

również poznać jej historię i zobaczyć sprzęt 

strażaków. Wielu z naszych uczniów należy do 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i aktywnie 

uczestniczy we wszelkich formach działań 

organizowanych przez OSP.  

Karolina Kędzior 

 

17 

 

 

 

 

 



NASZ DZIEŃ ZIEMI – FOTORELACJA 
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Fot: Krzysztof Taborski 
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Nasz Dzień Ziemi- fotorelacja c.d. 
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Warsztaty matematyczne ORIGAMI 
 

Trzyosobowe zespoły  uczniów klas II 

gimnazjalnych pod opieką nauczycielki 

matematyki Anny Sikorskiej oraz pedagog 

Karoliny Kędzior wzięły udział w warsztatach 

 z orgiami zorganizowanych przez Zespół 

Nauczycieli Matematyki Szkół Gminy Chęciny. 

Warsztaty odbyły się w CKiS w Chęcinach 

i były okazją do współpracy z kolegami z innych 

szkół. Uczniowie składali  z elementów 

wykonanych metodą orgiami 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 
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II miejsce drużyny dziewcząt ze Szkoły 

Podstawowej w Wolicy w Gminnym 

Turnieju Mini Piłki Ręcznej 

W dniu  10 marca 2018 r. w hali sportowej 

w Wolicy odbyły się Gminne Turnieje Piłki 

Ręcznej Dziewcząt.   

W kategorii szkół podstawowych rocznik 

2005 i młodsi do rywalizacji przystąpiło pięć 

zespołów: SP Chęciny, SP Łukowa, SP Polichno, 

SP Tokarnia, SP Wolica. Turniej rozegrano 

systemem „każdy z każdym”.  

Reprezentacja dziewcząt ze Szkoły 

Podstawowej w Wolicy zajęła drugie miejsce  

w turnieju, ulegając tylko drużynie ze SP  

w Chęcinach. 

          Pomimo, że drużyna z Wolicy 

reprezentowana była przez piąto-  

i czwartoklasistki, to wykazała się ambicją i wolą 

walki w każdym meczu. Na  zakończenie turnieju 

kapitan zespołu Julia Stefaniec odebrała 

pamiątkowy puchar oraz dyplom. 

Zespół z Wolicy wystąpił w składzie: 

Magdalena Żurek, Julia Bujak, Zuzanna Zapała, 

Maria Miśkiewicz, Paulina Dziedzic, Julia 

Stefaniec, Faustyna Kasperek, Kamila 

Ciechańska, Gabriela Piechota, Lena Sołtys, Maja 

Jedlińska, Zuzanna Mazur, Małgorzata Kempa,  

opiekun Dariusz Gorzelak.  

Wyniki turnieju dziewcząt rocznik 2005 i mł.: 
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Kolejność  końcowa turnieju: 

 I miejsce –  Szkoła Podstawowa w  Chęcinach 

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Wolicy 

III miejsce –Szkoła Podstawowa w Tokarni 

IV miejsce –Szkoła Podstawowa w  Łukowej 

V miejsce – Szkoła Podstawowa w Polichnie 

 

Dariusz Gorzelak 
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Zwycięstwa drużyn z Wolicy w Gminnych 

Turniejach Piłki Ręcznej Chłopców 
 

 

W dniu  17 marca 2018 r. w hali sportowej 

„Pod Basztami” w Chęcinach odbyły się gminne 

turnieje piłki ręcznej chłopców szkół 

podstawowych rocznik 2005 i młodsi oraz 2002-

2004 oddziały gimnazjalne. 

 

          Przybyłe drużyny wraz z opiekunami 

powitał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny 

Robert Jaworski życząc udanych zawodów  

w atmosferze „Fair Play”. 

W kategorii szkół podstawowych 

rywalizowało pięć drużyn:  SP Chęciny, SP 

Łukowa, SP Polichno, SP Tokarnia, SP Wolica. 

Mecze rozegrano systemem „każdy z każdym”,  

w sumie rozegrano dziesięć spotkań. 

Z kompletem punktów zwyciężyła 

drużyna ze Szkoły Podstawowej w Wolicy, 

tracąc w turnieju  zaledwie pięć bramek.  Drugie 

miejsce zajęła  drużyna z Chęcin. Na trzecim 

miejscu uplasował się zespół z Tokarni. Czwarte 

miejsce zajęła drużyna z Polichna, a piąte  

z Łukowej. 

Do zawodów  powiatowych  awansowała  

drużyna   chłopców ze Szkoły Podstawowej  

w Wolicy.  

 

Kolejność  końcowa turnieju: 

 

I miejsce –  Szkoła Podstawowa w  Wolicy 

II miejsce – Szkoła Podstawowa w  Chęcinach 

III miejsce –Szkoła Podstawowa w Tokarni 

IV miejsce –Szkoła Podstawowa w  Polichnie 

V miejsce – Szkoła Podstawowa w Łukowej 

  

            W kategorii szkół podstawowych-oddziały 

gimnazjalne rywalizowały  trzy zespoły tj: SP  

w Chęcinach oraz SP w Wolicy I, II. Turniej 

przeprowadzono systemem „każdy z każdym”. 

 Rywalizacja  w tej kategorii wiekowej była 

bardzo wyrównana, zacięta walka trwała do końca 

gwizdka arbitra. Najbardziej emocjonujący mecz 

stoczyły zespoły: SP Wolica I oraz SP Chęciny, 

zwyciężyła drużyna z Wolicy 7:6, zajmując tym 

samym pierwsze miejsce w turnieju, drugie 

miejsce przypadło drużynie z SP Chęciny,  na 

trzecim uplasowała się druga drużyna z SP 

Wolica. 
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Na zakończenie zawodów najlepsze zespoły 

odebrały z rąk Burmistrza pamiątkowe puchary  

i dyplomy ufundowane przez Urząd Miasta  

i Gminy w Chęcinach. Tradycyjnie zawody 

zakończyła wspólna sesja fotograficzna. 

Kolejność końcowa turnieju  chłopców szkół 

podstawowych rocznik 2002-2004: 

1. SP Wolica I 

2. SP Chęciny 

3. SP Wolica II 

Do zawodów  powiatowych  awansował oddział 

gimnazjalny w Wolicy. 

 Dariusz Gorzelak -Sekretarz SZS w Chęcinach 
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Przerwa może być ciekawa !!! 
 

Przerwa międzylekcyjna to kilka minut 

odpoczynku między zajęciami. Nasi uczniowie 

postanowili wykorzystać ten czas na rozwijanie 

swoich pasji i zainteresowań. W bieżącym roku 

szkolnym organizują aktywne przerwy: 

roztańczone, rozśpiewane. 

Chętni uczniowie rozwijają swoje 

zamiłowania do gry w szachy. Aktywne przerwy  

stały się naszym sposobem na nudę i nowe pasje 

uczniów.  

 Jolanta Mazur i Ewa Fryt 
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