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SZKOLNE  ECHO 
 
Wycieczka uczniów klas gimnazjalnych- 

„Śladami Pamięci Narodowej” 
  

Dnia 08 listopada 2017r. młodzież klas 
gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej w Wolicy, 
uczestniczyła w wycieczce: Śladami Pamięci 
Narodowej w Kielcach  zorganizowanej  
w ramach działającego od tego roku w Szkole 
Podstawowej w Wolicy Koła historyczno- 
turystycznego. 

Młodzież pod opieką nauczycieli wzięła 
udział w wędrówce śladami ważnych wydarzeń 
historycznych. Uczniowie dowiedzieli się 
dlaczego Kielce zwane są miastem Legionów. 
Wycieczkę rozpoczęli od wizyty pod Pomnikiem  
Straceń na kieleckim „Stadionie” u stóp góry 
Pierścienicy, gdzie zapalili znicz i oddali hołd 
ofiarom terroru niemieckiego z lat okupacji.  
Młodzież zobaczyła też symboliczny nagrobek 
Wojtka Szczepaniaka i poznała historię tego 
chłopca.  

Kolejnym punktem wycieczki była wizyta 
na Kadzielni, gdzie przewodnik opowiedział  
o ciekawostkach geologicznych tego miejsca oraz 
zapoznał zebranych z historią powstania Pomnika 
bojowników o wyzwolenie narodowe i społeczne, 
poświęconego pamięci mieszkańców Kielec-
czyzny walczących w okresie zaborów i II Wojny 
Światowej. 

Następnie wszyscy przeszli do ulicy 
Krakowskiej pod figurę Matki Boskiej 
Niepokalanie Poczętej, gdzie znajduje się tablica 
wmurowana z okazji 90-tej rocznicy wkroczenia 
Strzelców pod dowództwem Józefa Piłsudskiego 
do Kielc. Na Skwerze Harcerskim im. Szarych 
Szeregów uczniowie zobaczyli pomnik 
poświęcony harcerzom poległym za ojczyznę,  
a następnie przeszli na ulicę Zamkową, gdzie 
znajduje się byłe więzienie kieleckie. 

W Muzeum Narodowym młodzież zwiedziła 
Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
a następnie odwiedziła grób Wojciecha Bartosa 
Głowackiego znajdującego się obok Katedry 
kieleckiej. Na Placu Panny Marii przeszli pod 
pomnik księdza Jerzego Popiełuszki i tablicę 
poświęconą księdzu Piotrowi Ściegiennemu. 

Następnym etapem było przejście pod 
pomnik upamiętniający wydarzenie z 15.06.1944 
roku, jakim było wykonanie pod budynkiem 
Gestapo wyroku śmierci na Franzu Witku – szefie 
tutejszych konfidentów przez żołnierzy Armii  

 

2 
 

Krajowej dowodzonych przez podporucznika 
Kazimierza Smolaka. Uczniowie przeszli także 
ulicą Sienkiewicza do Placu Wolności, gdzie 
obejrzeli pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Uczniowie dotarli też pod Wojewódzki Dom 
Kultury i Pomnik Czynu Legionowego tzw. 
Czwórki Legionowej i zapoznali się z historią obu 
obiektów. 

Ostatnim punktem programu było zapalenie 
znicza na Cmentarzu Partyzanckim. 

W trakcie wycieczki młodzież miała za 
zadanie uzupełniać karty pracy, w których 
znajdowały się pytania dotyczące zwiedzanych 
obiektów oraz pytania z języka angielskiego 
z tematyki turystycznej. 

Mimo chłodnej, listopadowej pogody 
uczniowie dzielnie wędrowali i z należytą powagą 
słuchali słów przewodnika Grzegorza Niedbały. 

Opiekę nad uczniami pełnili nauczyciele: 
Magdalena Nowak, Rafał Gajos, Krzysztof 
Taborski i Antonina Gorzelak. 

Koło historyczno-turystyczne działające 
w Szkole Podstawowej w Wolicy ma na celu 
działalność na polu krajoznawczym, 
turystycznym, ochrony przyrody oraz 
kształtowania postaw patriotycznych 
i obywatelskich. Ponadto ważne dla opiekujących 
się młodzieżą w Kole Krajoznawczym jest 
uzupełnianie wiadomości o terenie państwa, jego 
przyrodzie i ludności, zwłaszcza okolic Chęcin 
oraz zaszczepienie miłości do piękna otaczającej 
przyrody. Element patriotyczny realizowany 
będzie poprzez budzenie w młodzieży podziwu 
dla bohaterów narodowych, wielkich Polaków 
z przeszłości i czasów obecnych. Opiekunami 
Koła są nauczyciele: Magdalena Nowak, Rafał 
Gajos, Agnieszka Gajos i Lidia Pierzak. 

 
Magdalena Nowak 

 

 
 

Fotorelacja: Krzysztof Taborski 



ŚLADAMI HISTORII - FOTORELACJA 
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SZKOLNE ECHO 
 

 
Najmłodsi Wolontariusze 

 ze Szkolnego Koła Wolontariatu 
 opiekują się pomnikiem poświęconym  

ofiarom pacyfikacji Wolicy 
 
W związku ze zbliżającym się Świętem 

Wszystkich Świętych najmłodsi wolontariusze 
z klasy IV, V i VI zorganizowali zbiórkę zniczy 
oraz stroików świątecznych. 

W przededniu święta uczniowie, należący do 
SKW wraz z opiekunem p. Lidią Pierzak, 
wspólnie sprzątali znajdujący się na placu 
szkolnym pomnik poświęcony ofiarom 
pacyfikacji Wolicy oraz zapalili znicze. 

Karolina Kędzior 
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Zajęcia dodatkowe 

 
W dniu 02.11.2017r. odbyły się zajęcia 

dodatkowe, na których powstał zespół taneczny 
pod opieką pani Karoliny Kędzior w składzie: 
Julita Woźniczko, Ola Galanek, Patrycja Jamróz, 
Kasia Kwiecień, Gabrysia Glita, Angelika Wojsa, 
Klaudia Korban, Kewin Rączka, Konrad Kędzior. 
Zespół taneczny ma na celu reprezentowanie 
Szkoły Podstawowej w Wolicy na turnieju 
walentynkowym. 

Natomiast zespół chłopców z klasy IIb pod 
opieką pana Krzysztofa Taborskiego doskonalił 
technikę gry w piłkę nożną połączoną z freestyle. 

 
Patrycja Jamróz i Klaudia Korban, kl. IIb 
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Fizyka dla Smyka 

Dnia 25 października 2017 r. w Szkole 
Podstawowej w Wolicy odbyły się pokazy 
naukowe ,,Fizyka dla Smyka”, które miały na celu 
przybliżenie dzieciom tajemnic otaczającego nas 
świata poprzez zabawę i eksperymenty fizyczne. 
Gwiazdami pokazów naukowych byli uczniowie 
klas O-VI. W czasie 45 minutowych spotkań 
uczniowie poszczególnych klas pod 
przewodnictwem prof. ,,Pytalskiego”, w którego 
rolę wcielił się pan Piotr Sołkiewicz, 
przeprowadzili kilkanaście ciekawych 
eksperymentów fizycznych korzystając 
z unikalnych zestawów edukacyjnych, 
dotyczących prądu elektrycznego. 

Nasi wychowankowie dowiedzieli się 
między innymi, co iskry mają wspólnego  
z piorunami, jak  wywołuje się błyskawicę  
w maszynie elektrostatycznej, czy błyskawice są 
bezpieczne i jak zachować się w czasie burzy. 
Poprzez interaktywną zabawę połączoną  
z eksperymentami i doświadczeniami uczniowie 
poznali podstawowe prawa fizyki z którymi 
spotykają się w życiu. Dla wszystkich była to 
fascynująca przygoda. Organizatorem warsztatów 
była Lidia Pierzak. 
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
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Fot: Krzysztof Taborski 
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Spotkanie z przedstawicielami Policji 
 i KRUS - "Bezpieczeństwo na drodze" 

 i "BHP w rolnictwie". 

Dnia 13 listopada 2017 r. w Szkole 
Podstawowej w Wolicy odbyły się spotkania 
uczniów z przedstawicielami Policji i KRUS. 
Prelekcje poświęcone były „Bezpieczeństwu na 
drodze” oraz „Bezpieczeństwu w rolnictwie”. 

Pani Joanna Żelezik - policjantka  
z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach pokazała 
filmy z rejestratorów samochodowych, na których 
nasi uczniowie obejrzeli najczęstsze błędy 
pieszych i kierowców i przeanalizowali je. 
Młodzież dowiedziała się jak bezpiecznie 
poruszać się po drogach, szczególnie w okresie 
jesienno - zimowym. W części drugiej prelekcji 
pani Beata Milewicz z KRUS przedstawiła 
największe zagrożenia jakie mogą spotkać dzieci 
i młodzież w gospodarstwie rolnym o każdej 
porze roku. Szczególny nacisk położyła na zakaz 
obsługi sprzętów mechanicznych przez dzieci  
i młodzież. Wszyscy wspólnie obejrzeli film 
ukazujący nieodpowiedzialną rodzinę rolników- 
omówiono wszystkie pokazane niebezpieczne 
zachowania. Na zakończenie uczniowie otrzymali 
materiały promocyjne i odblaski. 

Dzięki takim spotkaniom  dzieci i młodzież 
uczą się bezpiecznego zachowania. Wiedza 
pozyskana podczas prelekcji zaprocentuje  
w przyszłości. 

Magdalena Nowak 
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fot. Krzysztof Taborski 
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Wycieczka klas IV-VII do Instytutu 
Pamięci Narodowej w Kielcach. 

 
Dnia 8 listopada 2017 roku klasy IV-VII 

rozpoczęły świętowanie 99. rocznicy odzyskania 
niepodległości poprzez wyjazd do miasta 
Legionów – Kielc. W pierwszej kolejności 
uczniowie odwiedzili „Przystanek Historia” 
delegatury IPN przy ul. Warszawskiej. 

Pracownik Instytutu, człowiek związany  
z historią naszego miasta, p. Marek Jończyk, 
opowiedział o dążeniach naszego narodu do 
odzyskania niepodległości. W czasie prelekcji  
„Od niepodległości do niepodległości” ukazał tło 
historyczne, ważne postaci oraz miejsca pamięci 
na przestrzeni dziejów od powstania Legionów 
Polskich pod wodzą Józefa Piłsudskiego poprzez 
wojnę obronną z lat 1939-1945 i powstanie 
Solidarności, aż do przemian w 1989 roku.   
W prelekcji p. Jończyk ukazał całą galerię 
wybitnych Polaków, którzy wnieśli znaczący 
wkład w odzyskanie suwerenności i wolności oraz 
miejsca pamięci narodowej z lat 1918 do czasów 
obecnych. W tym kontekście szczególna uwaga 
została zwrócona na Cmentarz Orląt Lwowskich, 
Pomnik Nieznanego Żołnierza w Warszawie oraz 
pomniki z terenu województwa świętokrzyskiego, 
w tym Pomnik Józefa Piłsudskiego na Placu 
Wolności oraz Pomnik Czynu Legionowego. 
Następnie wychowankowie obejrzeli wystawę 
związaną z niepodległością Polski. Podsumowa-
niem naszego pobytu w IPN był film 
„Niepodległość”, który w prosty i czytelny sposób 
ukazał drogę Polski do odzyskania niepodległości. 

Kolejnym punktem uczczenia Święta 
Niepodległości było złożenie wiązanki i zapalenie 
zniczy pod Pomnikiem tzw. „Czwórki 
Legionowej” na placu Józefa Piłsudskiego. 
Wiązankę pod pomnik wykonał uczeń klasy IV – 
Bartłomiej Bawoł. 

Wycieczka ta była niezapomnianą lekcją 
historii kształtującą postawy patriotyczne oraz 
przybliżającą treści historyczne związane  
z odzyskaniem niepodległości ze szczególnym 
uwzględnieniem historii regionalnej. 

Opiekę nad uczniami sprawowali: p.Beata 
Ludwicka-Dula, p.Anna Sikorska, p.Izabela Woś. 

 

Organizator – Lidia Pierzak 
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Fot. Anna Sikorska 
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„Przystanek Historia” – fotorelacja. 
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Kolorowa jesień w oddziale 
przedszkolnym. 

 
Dzieci z oddziału przedszkolnego świetnie 

się bawią jesienną porą. Kiedy słoneczko świeci 
zbieramy kolorowe liście, świętujemy Dzień 
Drzewa, w grupach ozdabiamy kontury jabłek,  
a i o witaminach nie zapominamy, dlatego sałatkę 
owocową przygotowaliśmy. 

    Alicja Misiorek 
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„Ortografia nam niestraszna!” – kolejny 
raz udowodniły gimnazjalistki z Wolicy. 

 
,,Buduj z nami”- tak brzmiał tytuł 

Wielkiego Dyktanda Technicznego, które 
odbyło się 29 listopada w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 1 w Kielcach pod patronatem 
Wydziału Humanistycznego UJK i Święto-
krzyskiego Kuratora Oświaty. 

Uczestniczyło w nim ponad 60 
gimnazjalistów z województwa świętokrzyskiego. 
Wszyscy  musieli zmierzyć się ze słownictwem 
związanym z branżą budowlaną i specjalistyczny-
mi wyrażeniami technicznymi np. hydratyzowane 
wapno, „szlichta z anhydrytowej wylewki 
samopoziomującej", pospółka, tachimetr, hebel 
czy inżektor. 

Szkołę w Wolicy reprezentowały trzy 
gimnazjalistki. Dwie znalazły się na podium.  
II miejsce zajęła Katarzyna Kwiecień z klasy 
IIa, IV miejsce -Aleksandra Mazur z klasy IIIa.  

Gratulujemy koleżankom i nauczycielowi 
języka polskiego pani Renacie Sowińskiej. 
Życzymy kolejnych sukcesów i wytrwałości  
w krzewieniu poprawnego posługiwania się 
językiem polskim. 

Szkolne Koło Dziennikarskie:  
A. Suchara, F. Grajek 
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Wyróżnienie dla Wiktorii Okoń 

Miło nam poinformować, że nasza 
koleżanka  Wiktoria Okoń, uczennica klasy VII, 
otrzymała wyróżnienie w konkursie literackim 
,,Bezpieczeństwo, spokój, szczęście w rodzinie – 
dzień z życia mojej rodziny” organizowanym 
przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny wraz  
z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Chęcinach. 

Gratulujemy Wiktorii i opiekunowi pani Renacie 
Sowińskiej. 

Małgorzata Stępnik kl. 3a – Szkolne Koło 
Dziennikarskie 
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Eurolekcja 
 
 

 
Dnia 17 listopada w klasie 0 i I odbyły się 

zajęcia  z Eurolekcji, które prowadziła p. Monika 
Zawierucha. 

Alicja Jaszczykiewicz 
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Warzywa i owoce w poezji 
 

W dniu 28.11.2017 r w Szkole Podstawowej 
odbył się apel przygotowany przez aktyw 
biblioteczny, pt. „Warzywa i owoce w poezji”. 
Uczniowie zaprezentowali wiersze w języku 
polskim, angielskim i rosyjskim, zachęcając swoje 
koleżanki i kolegów do wypożyczania książek  
z biblioteki, aktywnego czytelnictwa i trzymania 
formy swego ciała i umysłu. 

 Podsumowany został również konkurs 
plastyczny „Najładniejsza Zakładka do Książki”, 
ogłoszony w ramach Międzynarodowego 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Uczniowie 
otrzymali dyplomy i nagrody. 

Ewa Fryt 

 
 

 
 

 
 



SZKOLNE ECHO 
 

Tydzień Życzliwości i Tolerancji 
w Szkole Podstawowej w Wolicy 
W związku z obchodami Światowego Dnia 

Życzliwości i Pozdrowień oraz Między-
narodowego Dnia Tolerancji, na terenie szkoły 
zorganizowany został Tydzień Życzliwości 
i Tolerancji, przypadający na okres od 13 do 17 
listopada. Podczas Tygodnia Życzliwości 
wszyscy uczniowie dbali o przyjemną i życzliwą 
atmosferę. Już w poniedziałek klasy przedstawiły 
listę swoich kandydatów startujących  
w Plebiscycie na Najbardziej Życzliwego 
i Uśmiechniętego Ucznia w szkole. 

Uczniowie zadbali o wystrój swoich sal 
lekcyjnych, przygotowując wspaniałe dekoracje, 
gazetki na temat tolerancji, kodeksy życzliwości 
i tolerancji oraz recepty na życzliwość. Podczas 
przerw dzieci z młodszych klas obdarowywały się 
wzajemnie przygotowanymi własnoręcznie 
serduszkami i buźkami. Każda klasa pod opieką 
wychowawcy przygotowała i przeprowadziła 
atrakcyjną przerwę międzylekcyjną. Odbyły się 
wspaniałe roztańczone, rozśpiewane przerwy. 
Były również słodkie i owocowe poczęstunki oraz 
gry i zabawy podwórkowe. 

W dniu 20 listopada odbył się apel 
poświęcony tolerancji, podczas którego 
podsumowany został Tydzień Tolerancji 
i Życzliwości. Uczniowie każdej klasy 
przedstawiali ciekawe informacje na temat 
wybranych kontynentów, państw Europy oraz 
Polski. Na zakończenie ogłoszono wyniki 
przeprowadzonych wcześniej plebiscytów. 
Statuetkę oraz tytuł Najbardziej Życzliwego 
Ucznia w Szkole zdobyła Zuzanna Zapała  
z klasy V, w grupie uczniów z klas I – VI oraz 
Filip Grajek z klasy IIIa w grupie uczniów 
z klasy VII i klas gimnazjalnych. Tytuł 
Najbardziej Życzliwej i Tolerancyjnej Klasy 
otrzymały klasa IV w grupie młodszej oraz 
klasa IIIa w grupie starszej. Nagrodą dla 
zwycięskich klas był karnet na ściankę 
wspinaczkową. 

Szkolny Tydzień Tolerancji i Życzliwości 
uświadomił uczniom ważne wartości w życiu 
człowieka, przybliżył znaczenie tolerancji, 
przyjaźni, koleżeństwa i pomocy drugiemu 
człowiekowi. 
Organizatorzy: 
Ewa Fryt i Karolina Kędzior 
Renata Sowińska i Beata Ludwicka – Dula 
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Tydzień Tolerancji - fotorelacja 
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PIERWSZY SZKOLNY DZIEŃ 
WALKI ZE SMOGIEM 

Światowa Organizacja Zdrowia uznała 
Polskę za jeden z najbardziej zanieczyszczonych 
krajów Unii Europejskiej. W rankingu 50 
najintensywniej zanieczyszczonych miast UE, aż 
33 to polskie miasta. Zdaniem specjalistów  
z powodu smogu w naszym kraju umiera około 48 
tys. osób. Biorąc pod uwagę jak niezmiernie 
ważną kwestią jest nasilający się problem smogu  
i jego szkodliwości, uczniowie klasy V i VI ze 
Szkoły Podstawowej w Wolicy w dniu 24 
listopada 2017 roku, podjęli akcję informacyjno-
edukacyjną skierowaną do społeczności szkolnej  
i społeczności lokalnej. 
„Pierwszy szkolny dzień walki ze smogiem” 
rozpoczął się od apelu tematycznego, w którym 
uczniowie przedstawili czym, jest smog, jakie są 
jego rodzaje i skład chemiczny. Szczególną uwagę 
uczniowie zwrócili na szkodliwy wpływ smogu na 
nasze zdrowie zarówno w krótko jak  
i długofalowym okresie.   W tym kontekście 
podkreślono, jak bardzo smog przyczynia się do 
powstawania chorób układu oddechowego (tj. 
zapalenie płuc, czy astma oskrzelowa), układu 
krążenia (powoduje zawały, zatory, stany nagłego 
zatrzymania krążenia), układu nerwowego,  
a nawet chorób nowotworowych. Uczniowie  
w obrazowy sposób poprzez maski, parasole 
ochronne, czarne stroje, transparenty oraz plakaty 
ukazali iż „ świat zadymiony ma same złe strony” 
i tym samym podjęli akcję mającą na celu 
uwrażliwienie koleżanek i kolegów w tej 
tematyce. 

W dalszej kolejności zgodnie  
z powiedzeniem „myśl globalnie a działaj 
lokalnie”, uczniowie rozpoczęli działania 
informacyjno-eukacyjne na terenie Wolicy. 
Hasłem przewodnim widniejącym na 
transparencie było: „Nie wypalaj śmieci, bo 
trujesz dzieci”. Uczniowie podczas spotkań  
z mieszkańcami w sklepach, w ośrodku zdrowia, 
w aptece oraz przy poszczególnych posesjach, 
informowali ludzi o szkodliwości smogu  
i sposobach walki z nim rozdając biuletyny 
informacyjne. Społeczność odniosła się do tej 
akcji z dużym zainteresowaniem i uwagą, co 
dobrze rokuje na przyszłość, jeśli chodzi o wzrost 
świadomości w kwestii ochrony środowiska  
i działań, jakie w tej materii zostaną podjęte. 

Organizatorzy akcji:  
 Lidia Pierzak,  Anna Sikorska,  Ewa Fryt 
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Zabawa andrzejkowa 
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"Mikołajki jak z bajki". 

 
 

 Miło jest nam poinformować, że nasza 
szkoła z ogromnym zaangażowaniem włączyła się 
do akcji "Mikołajki jak  z bajki". Celem była 
pomoc w zorganizowaniu  paczek na Mikołajki 
dla małych pacjentów Świętokrzyskiego 
Centrum Onkologii w Kielcach. Uczniowie, 
rodzice oraz nauczyciele  i wszyscy pracownicy 
szkoły, zakupili gry i zabawki, które  
w poniedziałek 4 grudnia zostały dowiezione do 
szpitala, a następnie przekazane wolontariuszom 
Fundacji Spełnionych Marzeń. 

Pamiętajmy aby interesować się drugim 
człowiekiem, obdarzać się  uśmiechem oraz 
życzliwością nie tylko od święta, ale każdego 
dnia! 

Wizyta Św. Mikołaja w SP 
 

 

 
 

fot. Ewa Fryt 
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Turniej szachowy 
 

W dniu 29 listopada 2017 roku 15 uczniów 
reprezentowało naszą szkołę w IV Szkolnym 
Gminnym Turnieju Szachowym o Puchar 
Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny. 

Tegoroczny turniej zgromadził aż 106 
sympatyków „królewskiej gry”. Rozgrywki 
odbywały się systemem szwajcarskim, w 3 
kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VII, 
klasy gimnazjalne II-III. Rozgrywkom 
towarzyszyło skupienie i duże emocje. 

Gra w szachy to nie tylko zabawa lecz 
naprawdę duży wysiłek dla zawodników. Szachy 
zawierają wiele elementów wychowawczych. 
Uczą odwagi, cierpliwości, wytrwałości  
i odpowiedzialności za własne decyzje. 

W kategorii klas gimnazjalnych, Kamil 
Prokop, uczeń klasy IIB zdobył III MIEJSCE. 
Zwycięzcy otrzymali z rąk Burmistrza Gminy 
i Miasta Chęciny, p. Roberta Jaworskiego 
Puchary, pamiątkowe  dyplomy i nagrody. 
Wszyscy gracze dostali pamiątkowe dyplomy oraz 
książki.  Zwycięzcom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 
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„Wyjść poza schemat” -  
spektakl profilaktyczny 

 
W dniu 30 listopada uczniowie z klas IV – 

VII obejrzeli spektakl profilaktyczny pod tytułem 
„Wyjść poza schemat”. Program podejmował 
problematykę eliminowania nacechowanych 
agresją relacji wewnątrz grupy rówieśniczej. 

Celem spektaklu było uświadomienie 
destrukcyjnego wpływu podobnych zachowań na 
psychikę w procesie dojrzewania młodego 
człowieka. Artyści starali się pokazać uczniom, 
jak negatywne konsekwencje wywiera przemoc 
i zjawisko wykluczenia na kształtowanie 
osobowości nastolatków. 

Karolina Kędzior 

 
 

 
 

 
fot. Ewa Fryt 
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Dzień wolontariatu  
w Szkole Podstawowej w Wolicy 

 
W dniu 5 grudnia 2017 roku z okazji 

Międzynarodowego Dnia Wolontariatu uczniowie 
z klas IV – VI, należący do Szkolnego Koła 
Wolontariatu, wyjechali na wycieczkę do Exodus 
Bilcza na ściankę wspinaczkową. 

Karolina Kędzior 
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Sukces uczniów klas gimnazjalnych 
podczas debaty młodzieżowej w Zespole 

Szkół nr 2 w Chęcinach 

W dniu 5 grudnia czworo uczniów z naszej 
szkoły wzięło udział w debacie na temat 
przemocy w rodzinie i wobec kobiet 
zorganizowanej w Powiatowym Zespole Szkół  
nr 2 w Chęcinach w ramach kampanii 
społecznej „Biała Wstążka” . 

W debacie uczestniczyła młodzież  
z powiatowych szkół z Chęcin, Chmielnika, 
Łopuszna, podopieczni Powiatowego 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Podzamczu oraz gimnazjaliści z terenu gminy 
Chęciny. Jako eksperci wystąpili: starosta Michał 
Godowski,  zastępca komendanta Miejskiej Policji 
w Kielcach Marcin Chatys, ks. kanonik Jan 
Kukowski, ojciec Paweł Chmura dyrektor 
Ośrodka Leczenia Uzależnień ”San Damiano”  
w Chęcinach, burmistrz Chęcin Robert Jaworski, 
Aneta Litwin naczelnika Wydziału Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Anna 
Bielna dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kielcach, Aneta Ciosek 
przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy w Chęcinach oraz Anna Banasik 
psycholog z Powiatowej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Piekoszowie. 

Przed rozpoczęciem debaty reprezentanci 
poszczególnych szkół losowali tezę na temat 
przemocy, którą drużyna musiała potwierdzić lub 
zanegować używając stosownych argumentów. 
Odpowiedzi uczniów były punktowane przez 
ekspertów. W swych wypowiedziach młodzi 
ludzie mówili o rodzajach i formach przemocy. 
Rozważali, czy przemoc psychiczna jest bardziej 
dotkliwa niż fizyczna i jaki wpływ na życie 
dziecka ma przemoc domowa. W trakcie debaty 
pojawiło się wiele mądrych, przemyślanych 
wypowiedzi młodych ludzi, którzy mówiąc  
o konsekwencjach przemocy odnosili się do 
różnych sfer życia. 

Najwięcej punktów otrzymała drużyna 
reprezentująca Szkołę Podstawową w Wolicy w 
składzie: Patrycja Jamróz, Kacper Kaczmarczyk, 
Aleksandra Galanek i Jakub Więckowski. Szkoła, 
która zwyciężyła poprowadzi kolejną debatę  
w ramach kampanii „Biała wstążka” w roku 
szkolnym 2018/2019. Kampania „Biała Wstążka”  
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to największa na świecie, międzynarodowa 
kampania mająca na celu walkę z przemocą 
wobec kobiet. Celem kampanii jest 
przeciwdziałanie przemocy w szczególności 
wobec kobiet i w rodzinie, pokazanie, że 
mężczyźni wspierają kobiety i również są 
przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy. 
Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do 
przerwania milczenia w kwestiach przemocy 
wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich 
form jej stosowania. 
 

Kampanię „Białej Wstążki” zorganizowała 
w Kanadzie grupa mężczyzn, w drugą rocznicę 
„masakry w Montrealu”. 6 grudnia 1989 roku  
w budynku tamtejszej politechniki mężczyzna 
zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób, 
ponieważ – jak tłumaczył – kobiety nie powinny 
kończyć studiów technicznych. Dwa lata po tych 
wydarzeniach, przypięta na piersi biała wstążka, 
stała się symbolem sprzeciwu mężczyzn wobec 
przemocy w stosunku do kobiet. 

Karolina Kędzior 
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Wycieczka do OMPiO  
w rocznicę wprowadzenia  

stanu wojennego 
 

W dniu 13 grudnia  2017 roku uczniowie 
klas IV-VII  Szkoły Podstawowej w Wolicy 
wzięli udział w żywej lekcji  historii  podczas  
wycieczki  do OMPiO w Kielcach. Na 
dziedzińcu zostali przywitani przez oddziały 
Milicji Obywatelskiej. Grupa Rekonstrukcji 
Historycznych  OSA 81  pod kierunkiem  
p. Zbigniewa Kowalskiego pokazała w bardzo 
obrazowy sposób jak przebiegała pacyfikacja 
demonstracji opozycji podczas stanu wojennego. 
Każda z klas zatrzymywana była przez patrol MO 
i otrzymywała przepustkę, która stanowiła 
warunek udziału w warsztatach w OMPiO. 
Warsztaty poświęcone były realiom stanu 
wojennego w Polsce. Uczniowie otrzymali 
materiały źródłowe na podstawie  których 
przygotowali plakaty o stanie wojennym, 
Solidarności, osobach represjonowanych np.  
o ks. Jerzym Popiełuszce oraz wypełniali karty 
pracy o w/w tematyce. Nasi wychowankowie nie 
tylko doskonale poradzili sobie z zadaniami ale 
wykazali wzorową postawę patriotyczną i duże 
zainteresowanie tematyką.  

Na pamiątkę tamtych wydarzeń uczniowie 
otrzymali symbol oporu ,,oporniki”. 

Organizator : Lidia Pierzak 
Fot. Jolanta Mazur 
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„Bóg się rodzi…” – szkolne jasełka 
 

 
 
Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się 

wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym  
z nich jest odgrywanie inscenizacji o Bożym 
Narodzeniu zwanych Jasełkami. 21 grudnia  
w Szkole Podstawowej w Wolicy w świąteczną 
atmosferę wprowadzili nas uczniowie, którzy 
zaprezentowali przedstawienie jasełkowe 
przygotowane pod kierunkiem pani Renaty 
Sowińskiej. Spektakl stał się okazją do 
przypomnienia, co tak naprawdę liczy się podczas 
Bożego Narodzenia. Uroku inscenizacji dodały 
kolędy, które sprawiły, że poczuliśmy magię 
zbliżających się świąt. Nad oprawą muzyczną 
czuwała pani Antonina Gorzelak. 

Po występie, kiedy na sali zapanował 
świąteczny nastrój,  głos zabrała dyrektor szkoły 
pani Nina Budziosz oraz zaproszeni goście: 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny pan Robert 
Jaworski, ks. kanonik Jacek Dąbek, Radny 
Rady Miejskiej w Chęcinach pan Jerzy 
Kubecki, przedstawiciele Rady Rodziców 
i Samorządu Szkolnego. Wszyscy złożyli 
zebranym świąteczne życzenia. 

Szkolne Koło Dziennikarskie:  
Małgorzata Stępnik, Filip Grajek 
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Fot: Krzysztof Taborski 



JASEŁKA- FOTORELACJA 
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Fot: Krzysztof Taborski 
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Niezapomniana wycieczka do kina klasy IIIb 
 

Dnia 11 grudnia 2017 roku klasa 3b, pod 
opieką Pani Agnieszki Gajos i Pani Karoliny 
Kędzior, wyruszyła ze stacji PKP w Wolicy do 
Multikina w Galerii Korona z okazji Mikołajek. 
Uczniowie musieli sami poradzić sobie przy 
zakupie biletów w pociągu oraz w kinie, 
nauczyciele nadzorowali wszystko z podziwem. 
Opiekunowie pokazali jak poruszać się po 
mieście, a klasa znakomicie się w nim odnalazła. 
Film pod tytułem ,,Morderstwo w Orient 
Expressie” bardzo zaciekawił uczniów. Każdy 
w skupieniu analizował poszczególne wątki filmu.      
Po seansie trwały żywe dyskusje na jego temat, 
nikt nie spodziewał się zakończenia, które 
nastąpiło. Uczniowie dotarli na stację PKP 
w Kielcach, z której wrócili pociągiem do szkoły. 

 
 Patrycja Jaszczykiewicz, kl. IIIb 

 

 
 

 
 

 

22 
 

Wyróżnienie dla Oliwii Suder 
w konkursie  z projektu  

„Szybuj bezpiecznie w internetowej 
chmurze 2017” 

 
15 grudnia na UJK w Kielcach odbyło się 

podsumowanie projektu realizowanego przez 
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim i Policją. 

Celem było propagowanie bezpieczeństwa 
w Internecie. W ramach projektu przeprowadzone 
zostały przez panią Annę Sikorską zajęcia 
informatyki oraz prelekcja policjantów 
poświęcone tym zagadnieniom. Troje uczniów  
z klas I i III  wzięło udział w konkursie 
plastycznym.  Uczennica klasy III Oliwia Suder 
otrzymała wyróżnienie za piękną pracę 
plastyczną. W nagrodę dostała kalendarz,  
w którym prezentowane są wszystkie nagrodzone 
prace oraz elektroniczną opaskę sportową. 

Anna Sikorska 
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Wielki sukces szczypiornistów z Wolicy 

 
Dnia 21 listopada 2017 roku nasi 

sportowcy wraz z kibicami wybrali się na kolejny 
etap Czternastego Turnieju Małej Ligi Piłki 
Ręcznej, który odbył się w katolickim gimnazjum 
im. Stanisława Kostki w Kielcach. Pierwszy mecz 
niestety przegraliśmy jedną bramką, ale to nie 
spowodowało, że nasi zawodnicy sobie odpuścili, 
było wręcz odwrotnie. 

Dwa następne mecze były wygrane, z Iłżą 
14:12, z Piekoszowem 17:7, co dało nam  
I miejsce i awans do półfinału. Ponownie 
doceniony został członek naszej drużyny – Filip 
Grajek, który otrzymał tytuł Króla Strzelców. 
Wszystkim naszym reprezentantom wraz  
z trenerami p. Rafałem Gajosem i p. Dariuszem 
Gorzelakiem bardzo gratulujemy. Po raz kolejny 
chłopakom pomagali zwyciężyć super kibice 
dopingujący kolegom z całych sił.  
 
Małgorzata Stępnik, Aleksandra Suchara – Koło 

dziennikarskie, 
Aleksandra Mazur – fotoreporter. 
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Sukces drużyny chłopców WLKS „Świt” 
Wolica w XVIII Ogólnopolskim Turnieju Piłki 

Ręcznej o Puchar Prezydenta Miasta Kielce 
 
Duży sukces odnieśli młodzi piłkarze ręczni 

reprezentujący Wolicki Ludowy Klub Sportowy  
„Świt” Wolica podczas XVIII Ogólnopolskiego 
Turnieju Mikołajkowego o Puchar Prezydenta 
Miasta Kielce. Drużyna trenująca na co dzień 
przez szkoleniowca Dariusza Gorzelaka zajęła 5 
miejsce w turnieju pokonując takie zespoły jak: 
SKS „Kusy” Kraków, UKS „Dwójka” Nowy 
Sącz, PSP 24 Opole. 
      W dniach 1-3 grudnia 2017 roku miasto 
Kielce stało się stolicą piłki ręcznej wśród 
najmłodszych adeptów szczypiorniaka.  
W imprezie wystartowało  49 drużyn z całego 
kraju, rozegrano 125 meczy, łącznie na trzech 
kieleckich halach sportowych wystąpiło ponad 
700 dziewcząt i chłopców w wieku 8-12 lat. 
        W tak prestiżowej imprezie nie mogło 
zabraknąć drużyny z Wolicy. W kategorii klas 
czwartych do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn: 
SP 16 Piotrków Trybunalski, PSSP 5 Krapkowice, 
SKS „Kusy” Kraków, UKS 50 Białystok, PSP 24 
Opole, WLKS „Świt” Wolica, MKS Biłgoraj, 
UKS „ Dwójka” Nowy Sącz, K.S. „Arena” Busko 
-Zdrój, SP 39 Kielce, SP 25 Kielce, SP 32 Kielce. 
       Zespół z Wolicy rywalizował w fazie 
grupowej z gospodarzem turnieju SP 32 Kielce 
przegrywając 8-13,  pokonując UKS „Dwójka” 
Nowy Sącz 15-10 oraz  PSP 24 Opole 13-2.  
W dalszej kolejności drużyna z Wolicy pokonała  
SKS „Kusy” Kraków po bardzo zaciętym meczu 
11-10. W spotkaniu o czwarte miejsce drużyna 
uległa nieznacznie zespołowi   SP 16 Piotrków 
Trybunalski 10-11. Warto dodać, że najlepszym 
zawodnikiem w kategorii klas czwartych został 
Igor Nowak zdobywca 26 bramek. 

 O podsumowanie turnieju poproszono 
prezesa i trenera  WLKS „Świt” Wolica  Dariusza 
Gorzelaka:  
„Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy to pierwszy 
start młodej drużyny w tak poważnej imprezie.  
Z zespołem pracuję od trzech miesięcy. Chłopcy 
przystąpili do turnieju z dużym zaangażowaniem 
i jak pokazał pierwszy mecz grupowy z dużą 
tremą. Z każdym spotkaniem było już tylko lepiej. 
Cieszy piąte miejsce, pokonaliśmy  drużyny 
 z dużych ośrodków sportowych jak Kraków, czy 
Opole. Oczywiście nie ma co popadać w euforię, 
na tym etapie to początek szkolenia.  
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Trzeba pracować nad motoryką i sprawnością 
specjalną. Jeśli solidnie przepracujemy 
nadchodzący rok i pozyskamy wystarczające 
środki finansowe, podejmiemy decyzję  
o zgłoszeniu drużyny do Świętokrzyskiej 
Okręgowej Ligi Piłki Ręcznej. Marzeniem jest 
osiągnięcie  wyniku z 2007 roku, gdzie drużyna 
chłopców zdobyła szóste miejsce  
w  Mistrzostwach Polski Związku Piłki Ręcznej.” 

 
Drużynę WLKS „Świt” Wolica 

reprezentowali zawodnicy: Bartłomiej Bawoł, 
Tomasz Dewerenda, Bartosz Galus, Michał 
Gorzelak, Piotr Jastrzębski, Miłosz Jedliński, 
Klaudiusz Kasperek, Dawid Kędzior, Antoni 
Korbiński, Wiktor Kózka, Igor Nowak, Papka 
Przemysław, Bartłomiej Przygodzki, Kacper 
Pawłowski, Fabian Rozpara, Igor Stando.   

 
Serdeczne podziękowanie należy się 

władzom Gminy i Miasta w Chęcinach za 
dofinansowanie działalności Klubu. Nie sposób 
również pominąć sponsorów, którzy nie 
odmawiają swojego wsparcia, są to firmy 
działające na terenie naszej gminy: KLIMA-STER 
Wentylacja Klimatyzacja Ogrzewanie 
Automatyka, PPUH Tawol Chęciny, Nawroplast 
Tokarnia, Firma Budowlana RAF- BUD. 

 
Serdecznie zapraszamy chłopców 

urodzonych w latach 2007-2009 na treningi piłki 
ręcznej, które prowadzone są w hali sportowej  
w Wolicy w każdy wtorek i czwartek w godz. 
17.00-18.30. Kontakt 696 130 781. 

 
   Zarząd WLKS „Świt” Wolica 
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FOTORELACJA: 

XVIII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej 
 o Puchar Prezydenta Miasta Kielce 
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Piąte miejsce młodych piłkarzy ręcznych 

 ze Szkoły Podstawowej w Wolicy  
w turnieju finałowym  

„I Ty możesz zostać Mistrzem” 
 

W dniu 12 grudnia 2017 roku  
w Radoszycach odbył się turniej finałowy „ I Ty 
możesz zostać Mistrzem”.  W imprezie wzięło 
udział ponad 200 uczniów szkół podstawowych   
z województwa Świętokrzyskiego. Do rywalizacji 
przystąpiło osiem szkół: Szkoła Podstawowa 
Kunów, Wolica, Królewiec, Łopuszno, Busko- 
Zdrój, Skorzeszyce, oraz dwie drużyny  
z Radoszyc.  Po uroczystym otwarciu  
i przemówieniach ze strony wójta gminy 
Radoszyce, Michała Pękali, członka Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego, Agaty 
Binkowskiej, prezesa Świętokrzyskiego Związku 
Piłki Ręcznej w Kielcach, Grzegorza Budziosza, 
wszyscy uczestnicy przystąpili do wspólnej 
rozgrzewki, którą poprowadzili zawodnicy PGE 
VIVE TAURON KIELCE oraz KORONA 
HANDBALL KIELCE. Zawodnicy Michał 
Jurkiewicz, Mateusz Jachlewski i zawodniczki 
Kornelia Czubaj, Karolina Mochocka,  
Aleksandra Janczyk poprowadzili „Trening  
z Mistrzem”, który miał być wstępem do turnieju. 

Drużyny podzielono na dwie grupy, grając 
systemem „każdy z każdym”. Drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Wolicy rywalizowała w grupie  
z zespołami z Łopuszna, Buska- Zdroju, Radoszyc 
II. Pierwsze spotkanie Woliczanie przegrali  
z Łopusznem 12-5, następnie zwyciężyli  
z drużyną SP Radoszyce II 13-2  i przegrali 
decydujące spotkanie o wejście do fazy 
półfinałowej turnieju z Buskiem – Zdrój 8-9. 

Po ciekawej rywalizacji w finale spotkały 
się drużyny ze Szkół Podstawowych w Królewcu  
i Łopusznie, zwyciężyła drużyna z Królewca 8-3. 
W meczu o 3 miejsce gospodarze z Radoszyc 
przegrali z Buskiem – Zdrój  8-10.  Podczas 
ceremonii zakończenia wszyscy uczestnicy 
otrzymali medale i nagrody rzeczowe. 
Zwieńczeniem turnieju był wspaniały tort 
ufundowany z okazji 100 -lecia istnienia Związku 
Piłki Ręcznej w Polsce. 

Organizatorami imprezy  sportowo- 
rekreacyjnej  „I Ty możesz zostać Mistrzem” było 
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Kielcach i Świętokrzyski Związek 
Piłki Ręcznej, w ramach ogólnopolskiego 
Programu Związku Piłki Ręcznej w Polsce  
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i Ministerstwa Sportu i Turystyki „Gramy  
w ręczną” oraz Świętokrzyskiego Program 
Wspierania Rozwoju Aktywności Fizycznej  
„Dziecięca Piłka Ręczna”. 

Dariusz Gorzelak 
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GIMNAZJALIŚCI Z WOLICY  
W FINALE MAŁEJ LIGI VIVE PIŁKI 

RĘCZNEJ. 
 

Dnia 14 grudnia 2017 roku nasi piłkarze 
ręczni z klas gimnazjalnych wzięli udział w XIV 
Finale Małej Ligi Vive Piłki Ręcznej, 
odbywającym się na hali sportowej Politechniki 
Świętokrzyskiej. Po rozegranych spotkaniach 
z drużynami z Iłży i z Bilczy ostatecznie nasza 
drużyna uplasowała się na czwartym miejscu 
zdobywając tym samym okazały puchar  
i nagrody rzeczowe. 

 
Królem strzelców turnieju został rzucając 

40 bramek - Filip Grajek. Docenieni, przez 
organizatorów, zostali również nasi kibice, którzy 
gorąco dopingowali swoją drużynę na każdym 
etapie turnieju.  

 
Wszystkim szczypiornistom z Wolicy 

serdecznie gratuluje prowadzący drużynę  
Rafał Gajos. 
 

 
 

 
 
Fot. Krzysztof Taborski 
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SZKOŁA PODSTAWOWA  
W WOLICY TRIUMFATOREM  

W GMINNYM TURNIEJU PIŁKI 
KOSZYKOWEJ CHŁOPCÓW 

 
W dniu 16 grudnia 2017 roku w hali 

Szkoły Podstawowej  w Wolicy odbyły się  
Szkolne Gminne Turnieje Piłki Koszykowej 
Chłopców Szkół Podstawowych rocznik 2005  
i młodsi oraz 2002-2004 /oddziały 
gimnazjalne/. W kategorii szkół podstawowych 
rocznik 2005 i młodsi wystartowało sześć drużyn: 
SP Bolmin, SP Chęciny, SP Łukowa, SP 
Polichno, SP Tokarnia, SP Wolica. 

Turniej rozegrano w dwóch grupach 
systemem „każdy z każdym”. W dalszej 
kolejności rozegrano mecze półfinałowe według 
klucza: pierwszy zespół z grupy A rywalizował  
z drugim zespołem z grupy B, oraz pierwszy 
zespół z grupy B z drugim zespołem z grupy A.  
W pierwszym meczu półfinałowym spotkały się 
drużyny ze szkół podstawowych w Chęcinach  
i Tokarni. Po bardzo wyrównanym pojedynku 
zwyciężyła szkoła podstawowa w Tokarni 6:5.  
W drugiej parze półfinałowej zwycięstwo 
odniosła drużyna ze szkoły podstawowej  
w Wolicy, pokonując SP Bolmin 14:0. W „małym 
finale” o trzecie miejsce w turnieju  zwycięstwo 
odnotowała szkoła podstawowa w Chęcinach, 
pokonując szkołę podstawową Bolminie 10:4.  
W finale drużyna z Tokarni uległa zespołowi  
z Wolicy  3-7. 

Awans do zawodów na szczeblu 
powiatowym uzyskała drużyna chłopców ze 
Szkoły Podstawowej w Wolicy. 

Szkołę Podstawową w Wolicy 
reprezentowali uczniowie: Adrian Suder, Dawid 
Suder, Kacper Suder, Piotr Dewerenda, 
Nataniel Drab, Radosław Kulczycki, Mikołaj 
Stępień, Maciej Adamski, Igor Nowak, drużynę 
przygotował Dariusz Gorzelak. 
 
Wyniki w kategorii szkół podstawowych 
chłopców rocznik 2005 i młodsi: 
 
Kolejność  końcowa turnieju: 
I miejsce –  Szkoła Podstawowa w  Wolicy 
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Tokarni 
III miejsce –Szkoła Podstawowa w Chęcinach 
IV miejsce –Szkoła Podstawowa w  Bolminie 
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Polichnie 
VI miejsce –Szkoła Podstawowa w  Łukowej 
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 Podczas ceremonii zakończenia turnieju 
trzy najlepsze zespoły otrzymały pamiątkowe 
puchary i dyplomy ufundowane przez Urząd 
Gminy i Miasta w Chęcinach.                                  
                                                                         

Sekretarz SZS w Chęcinach 
Dariusz Gorzelak 
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WIELOKROTNY REPREZENTANT 
POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ 

SŁAWOMIR SZMAL ODWIEDZIŁ 
SZCZYPIORNISTÓW WLKS „ŚWIT” 

WOLICA 
 

Jak zwykle w czwartki,  młodzi piłkarze 
ręczni WLKS „Świt” Wolica przybyli na trening. 
Nic nie wskazywało na to, że tego dnia wydarzy 
się coś, co na długo zapamiętają. Przygotowano 
dla nich wspaniałą niespodziankę. Kiedy wszyscy 
ochoczo ćwiczyli, w hali sportowej pojawił się 
znakomity bramkarz kadry Polski w piłce 
ręcznej Sławomir Szmal. 

 
Zaproszonego gościa powitali: Burmistrz 

Gminy i Miasta Chęciny p. Robert Jaworski, 
Prezes Świętokrzyskiej Federacji Sportu  
p. Grzegorz Budziosz, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Wolicy p. Nina Budziosz, 
Wicedyrektor p. Barbara Czupryńska, Prezes 
Klubu Sportowego WLKS „Świt” Wolica Dariusz 
Gorzelak – prowadzący trening. 

 
Młodzi piłkarze zaskoczeni wizytą tak 

wspaniałego sportowca, przerwali zajęcia, by móc 
porozmawiać z idolem. Ze strony zawodników  
i ich rodziców padały liczne pytania m.in. jakie 
były początki kariery sportowej mistrza, jakie ma 
plany na przyszłość. 

Pan Sławomir Szmal był zdumiony, że tak 
liczna grupa dzieci uprawia piłkę ręczną  
w Wolicy. Był pełen podziwu, że z takim 
zaangażowaniem kontynuuje się pasję założyciela 
Klubu, nieżyjącego już p. Mariana Budziosza, 
nauczyciela wychowania fizycznego i byłego 
dyrektora szkoły. Piłkarz ręczny udzielił młodym 
szczypiornistom kilka cennych rad i wskazówek 
dotyczących zdrowego odżywiania się, 
systematyczności treningów oraz właściwego 
zachowania, bo sportowiec to dobry uczeń, który 
stroni od wszelkiego rodzaju używek. Wspólne 
spotkanie było znakomitą lekcją dla zawodników  
i motywacją do rozwijania swoich 
umiejętności. Zachwycony dobrym klimatem 
sportowym w Wolicy p. Sławomir Szmal 
zadeklarował, że przyjedzie w kwietniu 
i poprowadzi trening dla młodych adeptów piłki 
ręcznej. 

Spotkanie zakończyło się życzeniami 
świątecznymi i wspólną sesją fotograficzną. 
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Zarząd WLKS „Świt” Wolica w imieniu 

młodych piłkarzy i ich rodziców składa serdeczne 
podziękowania Panu Michałowi Korbińskiemu, za 
zainicjowanie spotkania ze  wspaniałym 
sportowcem Sławomirem Szmalem. 

  
Zarząd WLKS „Świt” Wolica 
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Spotkanie z p. Januszem Wróblewskim 

laureatem nowej nagrody 
,,Serce Św. Franciszka” 

 
Pan Janusz Wróblewski jest założycielem   

,,Ptasiego Azylu” w Ostrowie, który istnieje już 
około 20 lat. Jak sam przyznaje, ,,Przyroda to cały 
Jego Świat” i tę pasję z powodzeniem zaszczepia 
młodemu pokoleniu. Dnia 20 grudnia 2017 r. 
przedstawiciele klas O-VI Szkoły Podstawowej  
w Wolicy udali się do ,,Ptasiego Azylu”, aby 
pogratulować nagrody i wręczyć listy gratulacyjne 
autorstwa uczniów naszej szkoły. W trakcie 
spotkania p. Janusz Wróblewski oprowadził 
uczniów po azylu, w którym zobaczyli jastrzębie, 
gołębie, bociany sowy-puszczyki i płomykówki. 
Przedstawicielka płomykówek doczekała się 
nawet imienia Irenka i chętnie pozowała do zdjęć 
z naszymi wychowankami. 

Na koniec uczniowie złożyli p. Januszowi 
życzenia świąteczno – noworoczne i przekazali 
własnoręcznie wykonane stroiki. Pan Wróblewski 
obdarował naszych wychowanków karmą dla 
ptaków,  która w okresie zimowym będzie czekała 
na ptaszki w karmnikach na placu szkolnym. 
Uczniowie wykazali duże zainteresowanie pasją 
i działalnością p. Janusza Wróblewskiego 
i deklarowali, iż chętnie podążą w ślady naszego 
laureata. 

Organizator: Lidia Pierzak 
 

 
 

 

30 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
„Szkolne Echo”– gazetka szkolna 

Adres redakcji: Szkoła Podstawowa w Wolicy, 
ul. Szkolna 38, 26-060 Chęciny 

e-mail: redakcjawolica@x.wp.pl 
Koło redakcyjne:  

Filip Grajek, Aleksandra Mazur,  
Małgorzata Stępnik,  

Opiekun koła redakcyjnego: 
mgr Renata Sowińska 

Opracowanie: mgr IzabelaWoś 


