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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Sukcesy  

w wojewódzkich konkursach 

przedmiotowych- 

 uroczysta gala laureatów!!! 

 

15 kwietnia 2016 roku odbyła się uroczysta 

gala podsumowania konkursów przedmiotowych 

dla uczniów gimnazjów województwa 

świętokrzyskiego. Trzy uczennice Gimnazjum 

Publicznego nr 2    w  Wolicy  otrzymały 

dyplomy i medale laureatów z rąk 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pana 

Kazimierza Mądzika. Podczas gali uczennicom 

towarzyszyła Pani wicedyrektor Barbara 

Czupryńska oraz Pani Antonina Gorzelak 

1. Magdalena Wargocka  – laureatka XIII 

Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego; 

przygotowana przez Panią Grażynę Barwinek 

2. Agnieszka  Piwowar - laureatka XIV 

Konkursu Języka Rosyjskiego; przygotowana 

przez Panią Antoninę Gorzelak 

3. Dominika Kulczycka - laureatka XIV 

Konkursu Języka Rosyjskiego; przygotowana 

przez Panią Antoninę Gorzelak 

Uczennicom, Rodzicom i Nauczycielom 

serdecznie gratulujemy!!!  Życzymy dalszych 

sukcesów. 

Renata Sowińska 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Gminne eliminacje do tegorocznego 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 

przebiegającego pod hasłem „Młodzież 

zapobiega pożarom”. 

  

Źródło artykułu: www.checiny.pl 

Autor: Magdalena Jamrożek 

„3 marca 2016 roku w Zespole Szkół Nr 2 

im. Władysława Łokietka w Chęcinach odbyły się 

gminne eliminacje do tegorocznego 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 
przebiegającego pod hasłem „Młodzież 

zapobiega pożarom”. 

 Konkurs rozpoczął powitaniem gości oraz 

uczestników Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny 

Robert Jaworski, Komendant Gminny Zarządu 

OSP RP w Chęcinach Jarosław Idziak oraz 

Dyrektor ZS Nr 2 Halina Kołodziejczyk. 

Do rywalizacji na szczeblu gminnym stanęli  

uczniowie z terenu Gminy Chęciny, wyłonieni 

uprzednio w ramach eliminacji szkolnych. 

Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy 

wiekowe - ze szkół podstawowych, gimnazjów 

oraz szkół ponadgimnazjalnych.  Konkurs miał 

charakter pisemnego testu, jednak w dogrywce 

finaliści ustnie odpowiadali na pytania z dziedziny 

pożarnictwa. Podczas przerwy i w oczekiwaniu na 

ostateczne wyniki turnieju wszystkim 

zgromadzonym czas umilił występ artystyczny 

uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. 

Władysława Łokietka w Chęcinach. 

Prace uczestników oceniało jury w składzie: 

st. kpt. Mariusz Stolarczyk z Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, kpt. 

Marek Dyk - Dowódca Jednostki Ratowniczo- 

Gaśniczej PSP w Kielcach oraz Jarosław Idziak - 

Komendant Gminny Związku OSP RP  

w Chęcinach.  W komisji nadzorującej przebieg 

turnieju znaleźli się ponadto: Jarosław 

Gruszczyński - Prezes Zarządu Miejsko - 

Gminnego OSP RP w Chęcinach oraz Grażyna 

Podsiadło – Inspektor ds. bezpieczeństwa  

w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach. 

W pierwszej grupie wiekowej szkół 

podstawowych na podium stanęli: Angelika 

Wojsa z SP Siedlce – I miejsce, Laura 

Maciejewska  z SP Starochęciny – II miejsce oraz  
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 Małgorzata Gościniewicz z SP Starochęciny 

– III miejsce”.  

Wśród gimnazjalistów I miejsce zajął Piotr 

Piotrowski z ZSO w Chęcinach, na II miejscu 

uplasowała się Natalia Karbownik z ZSO w 

Chęcinach, a na  III miejscu rywalizację 

ukończył Bartosz Jaszczykiewicz, uczeń 

Gimnazjum nr 2 w Wolicy […] 

Szkołę Podstawową z Wolicy 

reprezentowali: Faustyna Kasperek kl. IV - IV 

miejsce, Amelia Chwastek kl. IV, Jakub 

Więckowski kl VI. 

Krzysztof Taborski 

 

 

 

 
 

http://www.checiny.pl/


Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

XXIV Tydzień Kultury Języka 
 

Zakończył się XXIV Tydzień Kultury 

Języka w województwie świętokrzyskim, którego 

przewodnie hasło brzmiało ,,Szkoła otwarta na 

kulturę i czytelnictwo”. Nasze gimnazjum 

również włączyło się w obchody TYGODNIA.  

W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy  

konkursy: ortograficzny, recytatorski, twórczości 

własnej. 

W zmaganiach ortograficznych 

uczestniczyło dziewięciu uczniów. Tytuł 

Szkolnego Mistrza Ortografii zdobyła 

Małgorzata Stępnik – uczennica klasy Ia;  

II miejsce w konkursie ortograficznym zajął 

Bartosz Szewczyk – klasa IIIb; III miejsce Piotr 

Kosieradzki – klasa IIb.  Ci sami uczniowie 

reprezentowali szkołę w VII Powiatowym 

Konkursie Ortograficznym, gdzie Małgorzata 

zdobyła drugie miejsce, Bartosz - trzecie. 

Małgorzata również w Gminnym Konkursie 

Ortograficznym zdobyła II miejsce. Laureatki 

Szkolnego Konkursu Recytatorskiego to: Alicja 

Serafin z klasy IIb, Aleksandra Wierzbicka  

z klasy IIIa,  Natalia Juszkiewicz z klasy IIIb. 

Dziewczęta reprezentowały szkołę w  VII 

Powiatowym Konkursie Recytatorskim ECCE 

HOMO  w Chęcinach   oraz w VII Powiatowym 

Konkursie Recytatorskim BLIŻEJ 

MICKIEWICZA  w Nowinach. Justyna 

Kubicka  z klasy IIa napisała wiersze 

nawiązujące tematyką do cytatu ,,Ale ani siebie, 

ani świata nie zdołamy zbadać; możemy się tylko 

przyjrzeć światu i sobie samym, w tym świecie 

umieszczonym.” (A. Dygasiński, ,,Niezdara”). 

Prace Justyny zostaną wysłane na Konkurs 

Literacki ,,O PIÓRO STEFANA”. 
 

Renata Sowińska 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

X Olimpiada Wiedzy  

o Św. Maksymilianie Marii Kolbe. 
 

W czwartek, 3 marca 2016 r. w klasztorze 

Ojców Franciszkanów w Skarżysku Kamiennej 

odbył się etap diecezjalny X Olimpiady  

z wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe. Do 

etapu ogólnopolskiego dostały się trzy osoby z 

naszej diecezji z największą ilością punktów. 

  

 Wiktor Kostecki i Agnieszka Kochańska 

z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolicy 

zajęli kolejno pierwsze i drugie miejsce, trzecie 

miejsce zajęła Natalia Maj z Publicznego 

Gimnazjum w Czyżowicach, której opiekunem 

jest ks. dr Przemysław Filipkiewicz z parafii 

Bejsce. Dwóch najlepszych uczniów przygotowy-

wał ks. Łukasz Biś z parafii Wolica - Tokarnia. 

 

Gratulujemy najlepszej trójce i życzymy 

powodzenia na etapie ogólnopolskim! 
 

ks. Łukasz Biś 
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Kandydat ZSO w Wolicy  

na Belfra Roku 2015/2016 
 

 
Ks. Łukasz Biś 

 

 

Głosować możemy od 28 IV na trzy 

sposoby:  SMS (10 głosów), facebook ( 2 głosy), 

portal internetowy www.echodnia.eu 
  

Na numer 71321 o tresci: belferki.4 

  

Ks. Łukasz Biś posługę księdza i katechety 

pełni od 5 lat. Obecnie pracuje w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Wolicy. Jest życzliwy, 

uczynny i zawsze otwarty na potrzeby drugiego 

człowieka. Ustanowiony przez Księdza Biskupa 

Ordynariusza Dekanalnym Duszpasterzem 

Młodzieży i Służby Liturgicznej. Jego pasją jest 

sport, w którym czynnie się realizuje zarażając 

nim młodych. Jako ksiądz-piłkarz reprezentuje 

naszą Diecezję grając w piłkę nożną. Uważa, że 

aby być dobrym wychowawcą i nauczycielem 

trzeba być przede wszystkim człowiekiem. 

 

 

Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców oraz  

Nauczycieli do oddania głosu na Ks. Łukasza. 

REDAKCJA 

 

http://www.echodnia.eu/


Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Projekty edukacyjne klas II gimnazjum 
 

21 marca 2016 roku w gimnazjum odbyło 

się podsumowanie projektów edukacyjnych. 

Grupy uczniów efekty swojej pracy prezentowały 

w obecności Dyrekcji,  nauczycieli, koleżanek  

i kolegów. Szkolny projekt edukacyjny 

realizowali uczniowie klas drugich. Ze względu 

na różnorodność zainteresowań młodzieży 

powstało dziesięć grup projektowych. Każdy miał 

możliwość wyboru tematu i sprawdzenia się  

w wybranej przez siebie dziedzinie. 

Jedni wędrowali szlakiem średniowiecznych 

zabytków Chęcin, inni przez kraje anglojęzyczne 

bądź bacznie obserwowali przyrodę. 

Gimnazjaliści wcielali się m.in. w role  aktorów 

filmowych, fotografów, recenzentów, tłumaczy, 

badaczy statystycznego ucznia gimnazjum. 

Projekt przewidziany był do realizacji od 

października do marca bieżącego roku szkolnego. 

Zawierał ustalone cele, zadania, formy i terminy 

realizacji, osoby odpowiedzialne za ich 

wykonanie oraz przewidywane efekty.  

W realizację tego przedsięwzięcia włączyli się 

nauczyciele języka polskiego, języka 

angielskiego,  biologii, historii i wiedzy  

o społeczeństwie, religii, geografii, matematyki, 

zajęć artystycznych i plastyki. Wynikiem prac 

poszczególnych grup są prezentacje 

multimedialne, film, gazetki ścienne, słownik, 

albumy. Dzięki pracy nad realizacją projektu 

uczniowie wzbogacili się o nowe doświadczenia, 

udoskonalili pracę w zespole, nauczyli się 

samodyscypliny i wykorzystywania różnych 

narzędzi badawczych. Wiedzą gdzie i jak 

poszukiwać informacji, jak dokonywać selekcji 

zebranego materiału. 
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Tematy projektów, wykonawcy, opiekunowie. 

1. Chęciny – mój region  - Zuzanna Żurek,  

Aleksandra Gibas; opiekun p. G. Barwinek. 

2. Chęciny na tle województwa 

świętokrzyskiego – Magdalena Wargocka, 

Karolina Myśliwiec; opiekun p. G. Barwinek. 

3. Śladem średniowiecznych zabytków Chęcin-  

Radosław Buła,   Miłosz Florczak, Adrian 

Szczepankowski; opiekun p. R. Gajos. 

4. Z frazeologią za pan brat. Obrazkowy 

słownik związków frazeologicznych -  Weronika 

Pietrzyk, Jacek Prokop, Justyna Kubicka – 

opiekun p. R. Sowińska. 

5. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej  - Alicja 

Serafin, Adam Serafin, Paweł Prokop, Albert 

Ślusarczyk, Bartłomiej Krzemiński – opiekun p. 

T. Żelichowski. 

6. Podróż przez kraje anglojęzyczne: UK, USA, 

Kanada, Australia, Nowa Zelandia – Natalia 

Dziedzic, Dominika Krzemińska, Paulina 

Malarczyk- opiekun p. M. Nowak. 

7.Religie monoteistyczne i politeistycze – 

Angelika Chwastek,  Paweł Dobrowolski,  Natalia 

Nawrot, Roksana Rutkowska, Klaudia 

Sychowska, Wiktor Szczypała – opiekun  

ks. Ł. Biś. 

8. Las miejscem pracy, wypoczynku i ostoją 

dzikiej przyrody – Klaudia Sobczyk, Zuzanna 

Szewczyk, Wiktoria Ciechańska, Paulina 

Domagała, Wiktoria Chabik,  Sara Pękalska,  

Wiktor Kostecki – opiekun p. A. Gajos. 

9. Jacy jesteśmy? Statystyczny uczeń naszego 

gimnazjum – Sebastian Sito, Mateusz Szałas, 

Kacper Gawior, Piotr Kosieradzki – opiekunowie 

p. I. Woś, p. J. Kuzia. 

10. ,,Dopalacze kradną życie”- Kacper Adamski, 

Radosław Gabryś, Hubert Wojda, Filip Góral – 

opiekun p. K. Taborski. 

Koordynator Renata Sowińska 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Pierwszy dzień wiosny 

w naszym gimnazjum 

 
Dnia 21 marca 2016 roku  uczniowie 

Gimnazjum w Wolicy witali wiosnę. Samorząd 

Uczniowski przygotował  gry i zabawy, które 

umiliły ten dzień w naszej szkole. 

 Rywalizacja odbywała się w kilku 

kategoriach. Pierwsza to konkurs na najbar-

dziej wiosenną klasę. Wszyscy uczniowie mieli za 

zadanie przebrać się w najbardziej kolorowe  

i wiosenne  stroje. Młodzież starała się wyróżnić 

kolorami, kwiatowymi wzorami czy dodatkami. 

Reprezentacje poszczególnych klas rywalizowały 

w  „Rzucie beretem  na odległość”  

i „Konkursie śmiesznych pytań”. Konkurencją, 

która dostarczyła najwięcej emocji  był wybór 

Miss i Mistera  Wiosny  naszego Gimnazjum. 
Tytuły te otrzymali Małgorzata Stępnik z klasy 

Ia i Dominik Sito z klasy IIb. 

Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę.  

 

Opiekun SU: Magdalena Nowak 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Projekt „BŁYSK”  

z udziałem uczniów gimnazjum 

 

9 marca w Hali „Pod Basztami” odbyło się 

uroczyste otwarcie projektu pn.:„BŁYSK” – 

gimnazjalna grupa poszukiwaczy miejsc ze 

starych fotografii w Gminie Chęciny”. 

 Zadaniem uczniów będzie pozyskanie 

starych fotografii obiektów z terenu miasta  

i gminy, zbadanie ich historii, pokazanie 

współczesnej formy. Uczniowie będą poznawali 

tajniki fotografii i grafiki komputerowej. 

Gimnazjum w Wolicy reprezentują dwie 

uczennice: Justyna Kubicka, kl. IIa i Gabriela 

Gibas, kl. IIIa. 

Więcej informacji o projekcie oraz fotografie ze 

spotkania znajdują się na stronie CKIS  

w Chęcinach: 

 http://ckis.com.pl/index.php/2-uncategorised/632-

gimnazjalisci-wyruszaja-odkrywac-historyczne-

tajemnice-ziemi-checinskiej 

Grażyna Barwinek 

 
 

 
Fot: www.ckis.com.pl 

 

8 

 

 Haft matematyczny 
 

Zespół Nauczycieli Matematyki Gminy 

Chęciny zorganizował 16 marca 2016 r. w CKiS 

w Chęcinach warsztaty dla uczniów gimnazjów 

„Haft matematyczny”. Zajęcia poprowadziła 

dyrektor  SP w Tokarni pani Monika Krzysztofek. 

Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami 

tworzenia haftu na bazie figur geometrycznych. 

Wykonali piękne prace i obiecali, że podzielą się 

swoimi nowymi umiejętnościami z koleżankami 

i kolegami. 

Anna Sikorska 

 
 

 
 

 
 

 

http://ckis.com.pl/index.php/2-uncategorised/632-gimnazjalisci-wyruszaja-odkrywac-historyczne-tajemnice-ziemi-checinskiej
http://ckis.com.pl/index.php/2-uncategorised/632-gimnazjalisci-wyruszaja-odkrywac-historyczne-tajemnice-ziemi-checinskiej
http://ckis.com.pl/index.php/2-uncategorised/632-gimnazjalisci-wyruszaja-odkrywac-historyczne-tajemnice-ziemi-checinskiej


Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Żywa lekcja kultury rosyjskiej. 
 

 
 

10 marca młodzież klas III gimnazjum 

odbyła żywą lekcję cząstki kultury rosyjskiej – 

oglądała operę „Eugeniusz Oniegin” Piotra 

Czajkowskiego w Filharmonii Świętokrzyskiej. 
W partiach solowych wystąpili utalentowani 

studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego 

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina  

w Warszawie. Towarzyszył im Chór UJK 

przygotowany przez Teresę Romańską oraz 

Orkiestra Symfoniczna FŚ pod dyrekcją Jacka 

Rogali. 

Całość dopełniła scenografia, kostiumy  

i choreografia zrealizowana przez zespół 

znakomitych fachowców pod kierunkiem 

Ryszarda Cieśli, profesora warszawskiego 

Uniwersytetu Muzycznego i reżysera w jednej 

osobie.  

 

 

Wystawa pt. „Pomniki przyrody 

Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych” 

 

Fotorelacja z wystawy pt. Pomniki przyrody 

Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, która 

miała miejsce w naszym Gimnazjum.   

Agnieszka Gajos 

 
 

9 

 

 

Opera ta jest muzyczną inscenizacją 

poematu Aleksandra Siergiejewicza Puszkina o tej 

samej nazwie. Poemat opowiada o życiu młodego 

człowieka rozczarowanego wielkim światem,  

w którym nie zaznał ani prawdziwej przyjaźni, ani 

miłości. Tytułowy bohater wyjeżdża na wieś, 

jednak nadal nie może odnaleźć miejsca  

w świecie: nie umie nawiązać kontaktu  

z sąsiadami i odtrąca szczerą miłość Tatiany 

(skromnej wiejskiej szlachcianki o romantycznych 

ideałach). Oniegin prócz odtrącenia czystej 

niewinnej miłości, dla żartu uwodzi jej siostrę - 

narzeczoną poety Leńskiego. Poeta (niegdyś bliski 

kolega Oniegina) wywołuje Eugeniusza na 

pojedynek – który kończy się tragicznie dla 

pierwszego. Oniegin opuszcza wieś i udaje się  

w podróż po miejscach z przeszłości (hazard, 

zabawy). Wszystkie one wydają mu się jednak 

teraz tak puste, jak on sam. Pod koniec wędrówki 

ponownie spotyka Tatianę i zakochuje się w niej. 

To pierwsze prawdziwe uczucie bohatera musi 

jednak umrzeć, gdyż ukochana jest już zamężną 

wielkomiejską damą. Młodzież zapamięta na 

długo ten wyjazd i w przyszłości odwiedzi mury 

Filharmonii czy teatru opery. 

 

Antonina Gorzelak 

 

 

 

 

 
 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

„ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI” 
 

Dnia 22 IV 2016r. uczniowie ZSO  

w Wolicy podjęli inicjatywę Instytutu Pamięci 

Narodowej, Stowarzyszenia Dziedzictwa 

Narodowego oraz Ośrodka Myśli Patriotycznej  

i Obywatelskiej w Kielcach włączając się do akcji 

,,Zapal Znicz Pamięci”. 

Apel ten był żywą  lekcją patriotyzmu 

podczas której uczniowie upamiętnili dokonania  

i ofiary naszych przodków poległych  

i pomordowanych w czasie II wojny światowej  

w woj. świętokrzyskim, w szczególności ofiar 

pacyfikacji Chęcin i Wolicy z okolicznymi 

wsiami z 1944 roku.  

Młodzież wierszem, pieśnią, licznymi 

zniczami oraz wiązanką kwiatów złożyła hołd 

bohaterom, którzy walczyli i ginęli za naszą 

wolność. Uroczystość odbyła się pod Pomnikiem 

na placu szkolnym ZSO w Wolicy. 

Zaangażowanie naszych wychowanków świadczy 

o ich patriotyzmie i dowodzi, że przeszłość 

zachowana w pamięci jest skarbnicą wiedzy do 

przyszłości. 

Koordynatorzy akcji: 

Lidia Pierzak 

Beata Ludwicka-Dula 
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Fot: Krzysztof Taborski 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
 

Dzień otwartej szkoły  

„Na Górce u Łokietka” 

 
W dniu 21 kwietnia 2016 r. 20 uczniów  

z klasy IIIa i IIIb uczestniczyło w dniach 

otwartych Zespołu Szkół nr 2 w Chęcinach. 

Uczniów i opiekunów powitała Pani 

Dyrektor Halina Kołodziejczyk, przedstawiła 

ofertę kształcenia na nowy rok szkolny 

2016/2017. Zachęcała do skorzystania z bogatej 

propozycji kształcenia oraz omówiła możliwości 

pobytu uczniów w internacie. Pani Dyrektor 

zwróciła uwagę na wysokie wyniki egzaminów 

zewnętrznych. 

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 przygotowali 

część artystyczną: koncert i tańce integracyjne. 

Następnie gimnazjaliści wzięli udział  

w warsztatach i konkursach przygotowanych 

przez nauczycieli, pokazach i eksperymentach. 

Uczniowie gimnazjów obejrzeli sale lekcyjne  

i pracownie, zwiedzili również bibliotekę szkolną. 

Mieli także możliwość spotkania z uczniami 

szkoły i nauczycielami. 

Opiekę nad uczniami sprawowali:  

p. K.Kędzior, p. R.Gajos, p. G.Barwinek. 

Grażyna Barwinek 
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Dzień Ziemi  

i Święto Polskiej Niezapominajki 

 

28 kwietnia 2016 r. Michał Kaczor  

i Mikołaj Zimoch z klasy IIIa przedstawili 

uczniom gimnazjum prezentację poświęconą 

obchodom Dnia Ziemi i Święta Polskiej 

Niezapominajki. 

 Omówili historię powstania obchodów Dnia 

Ziemi, symbole i hasła związane z tą akcją. 

Zaprezentowali także informacje związane  

z obchodami Święta Polskiej Niezapominajki, 

twórcę święta i hasła przewodnie. Obchodom 

Dnia Ziemi towarzyszyły wcześniejsze akcje: 

pisanie Listów do Ziemi (blisko 40 napisanych 

listów, z których trzy najlepsze przekazano do 

UGiM Chęciny) oraz akcja „Sprzątania Świata”. 

 

Grażyna Barwinek 

 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

Awans dziewcząt z naszego gimnazjum  

do drugiej rundy tegorocznych 

rozgrywek piłkarskich Coca Cola Cup! 
 

 

31 marca 2016 roku na boisku  

w Piekoszowie odbyła się  pierwsza runda 

tegorocznej  edycji  turnieju piłkarskiego Coca 

Cola Cup. Do rywalizacji stanęło osiem 

gimnazjów z naszego powiatu. 

Dziewczęta z Wolicy rywalizowały  

z drużynami z Piekoszowa, Łopuszna, 

Małogoszcza, Chęcin, Miąsowej, Łośnia  

i Gnieździsk. Wychodząc ze swojej grupy  

w ścisłym finale uległy jedynie aktualnym 

mistrzyniom województwa świętokrzyskiego 

(gimnazjum w Łopusznie). Nasze dziewczęta 

zdobywając drugie miejsce awansowały do 

drugiej rundy osiemnastej edycji 

ogólnopolskiego turnieju Coca Cola Cup. 
Gimnazjum Publiczne nr 2 w Wolicy 

reprezentowały: Wiktoria Sosnowska, Paulina 

Malarczyk, Karolina Myśliwiec, Zuzanna 

Żurek, Alicja Serafin, Zuzanna Szewczyk, 

Paulina Domagała, Angelika Chwastek, Anna 

Szewczyk  i Agata Gawędzka.   

Gratulacje dla całej drużyny składa opiekun  

 

Rafał Gajos. 
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„SZOK” 

 
Ukraińska objazdowa grupa cyrkowa 

"SZOK" odwiedziła naszą szkołę 2 marca. 

Program obejrzeli z entuzjazmem uczniowie 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolicy i ich 

rodzice. 

Mogli oni zobaczyć pokaz żonglerki, 

akrobacje, magię i iluzję oraz węża. Dzieciom 

najbardziej podobał się wąż, którego mogły nawet 

dotknąć. Uczniowie byli nie tylko widzami, ale 

również próbowali swych talentów cyrkowych, 

włączając się czynnie do zabawy. Pełni zapału 

próbowali dotrzymać kroku zawodowcom, co 

często wzbudzało ogólną radość.  

Występ cyrkowców nagrodzono gromkimi 

brawami. 

Alicja Misiorek. 
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