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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych 

pełnych wiary, nadziei i miłości, 

 radosnego wiosennego nastroju, 

 serdecznych spotkań w gronie rodziny  

i wśród przyjaciół życzy 
 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

W numerze: 

 Bezpieczne ferie- str. 2 

 Spotkanie z niepełnosprawnymi – str.2 

 „Nie jesteś sam”- prelekcja dla rodziców– str. 3 

  Sukcesy w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych – str. 4 

 „Gimnazjalny mistrz obliczeń procentowych– str.4 

 Sukcesy naszych uczniów w XXI Tygodniu Kultury Języka Polskiego - str. 5 

 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – str. 6 
 Podsumowanie III edycji Programu Edukacyjnego ,,Żyj smacznie i zdrowo”-str.7 

 Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach– str.8 

 IV Gminna Gala Mistrzów Sportu – str.9 

 Sport szkolny – str.10-12 

 „Na tropie elektrośmieci”– str. 12 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

„Bezpieczne ferie” 

 

          W dniu 10 stycznia 2013 roku  

w Gimnazjum odbył się apel dotyczący 

bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego 

czasu podczas ferii zimowych.  

          Informacje i wskazówki przygotowało 

i zaprezentowało dwoje uczniów z klasy IIIa: Ewa 

Budziosz i Sebastian Grajek.  

Joanna Dziuba 

 

 

fot. Krzysztof  Taborski 
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SPOTKANIE Z OSOBAMI 

NIEPEŁNOSPRAWNYMI 

           4 marca 2013 r. w ramach programu 

„Bezpieczna szkoła” odbyło się spotkanie 

uczniów i nauczycieli Gimnazjum z osobami 

niepełnosprawnymi fizycznie. Zostały zaproszo-

ne: p.Ewa Sałaj - prezes Katolickiego 

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich 

Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom”  

i wojewódzki koordynator aktywnej rehabilitacji 

oraz p.Anna Mazurczak. Panie opowiedziały  

o tym, jak zostały niepełnosprawne i jak radzą 

sobie teraz w życiu. Ponieważ powoli zbliża się 

czas wakacyjny, Panie przestrzegały młodzież 

przed niebezpiecznymi grami, zabawami  

i zakładami, które w efekcie mogą doprowadzić 

do niepełnosprawności. 

            Niepełnosprawność nie jest wyrokiem. 

Osoby niepełnosprawne nie poddają się swojej 

niemocy, ale ciężko pracują, aby spełnić swoją 

określoną i bardzo ważną misję, jaka została im 

powierzona. Niepełnosprawność nie pozbawia 

osoby wartości. Dzisiaj mówi się coraz więcej  

o osobach niepełnosprawnych i o ich prawach.  

ks. Bartosz Wąsat, fot.Karolina Kędzior 

  

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

„Nie jesteś sam”- prelekcja dla rodziców  

W dniu 9 stycznia 2013 roku  

w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Wolicy odbyła 

się prelekcja dla rodziców prowadzona przez 

przedstawicieli instytucji pomocowych działają-

cych na terenie Gminy Chęciny. Wśród 

zaproszonych prelegentów mieliśmy zaszczyt 

gościć panią Ewę Znojek - kierownika Miejsko– 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią 

Monikę Piotrowską - przewodniczącą Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych, Ojca Chmurę z Ośrodka leczenia 

uzależnień San Damiano oraz przedstawicieli 

Komisariatu Policji w Chęcinach. Tematem 

przewodnim spotkania było: „NIE JESTEŚ 

SAM”, czyli jak pomóc osobom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej”. Każdy  

z prelegentów przedstawiał czym zajmuje się jego 

placówka oraz jakie zadania realizuje 

w ramach form pomocy oferowanej mieszkańcom 

Gminy Chęciny. Podczas spotkania pani Ewa 

Znojek przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinar-

nego działającego na terenie naszej gminy 

przedstawiła procedury Niebieskiej Karty. 

Dowiedzieliśmy się na czym polega praca 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz do kogo 

możemy się zgłosić, aby procedura została 

uruchomiona. Pani Monika Piotrowska wraz 

z ojcem Chmurą opowiedzieli nam o tym jak 

pomóc osobie uzależnionej, ale również 

i współuzależnionej, a także jakie formy terapii 

prowadzone są w ośrodku dla osób uzależnionych. 

Na końcu policjanci pouczyli nas, że w sytuacji 

kiedy jesteśmy świadkami przemocy lub tylko 

podejrzewamy, że komuś dzieje się krzywda 

naszym moralnym obowiązkiem jest zadzwonić 

pod numer 997. Dzwoniący może pozostać 

anonimowy. Być może właśnie ten telefon 

ochroni czyjeś zdrowie, albo nawet życie. Po 

skończonej prelekcji zaproszeni goście pozostali 

jeszcze przez pewien czas w szkole do dyspozycji 

rodziców. Podczas spotkań z wychowawcami 

rodzice otrzymali również ulotki informacyjne 

mówiące o tym, gdzie możemy się zgłosić po 

pomoc. 

Serdecznie dziękujemy zarówno zaproszonym 

gościom jak i rodzicom, którzy uczestniczyli  

w spotkaniu. 

Karolina Kędzior-pedagog szkolny 
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Fot. Krzysztof Taborski 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

SUKCESY W KONKURSACH 

PRZEDMIOTOWYCH 

           Nasi uczniowie odnieśli sukcesy  

w tegorocznych Wojewódzkich Konkursach 

Przedmiotowych: 

 Uczennice z kl. IIIa: Dominika 

Wojciechowska i Aleksandra Tuz zostały 

laureatkami konkursu z języka rosyjskiego. 

Uczennice do konkursu przygotowała pani 

mgr Jevgenija Kulczycka. 

 Uczennica kl. IIIa Ewa Budziosz została 

finalistką konkursu z historii. Uczennicę do 

konkursu przygotowała pani mgr Anna 

Wrzoskiewicz. 

 Uczeń kl. IIb Dawid Szymkiewicz został 

finalistą konkursu z geografii i informatyki. 

Ucznia do konkursu z geografii przygotowała 

pani dr Grażyna Barwinek, a z informatyki 

pan mgr Marcin Górnicki. 

Przed Ewą i Dawidem trzeci etap konkursu. 

Życzymy, aby zostali laureatami. 

             Serdecznie gratulujemy uczniom oraz 

nauczycielom!!! 

                             REDAKCJA 

 

 

 

Podczas konkursu „Gimnazjalny mistrz  

obliczeń procentowych”. 

Fot. Marcin Papka 
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„Gimnazjalny  

mistrz obliczeń procentowych” 

          Dnia 13 lutego 2013 r. w naszym 

gimnazjum odbył się Szkolny Konkurs 

Matematyczny „Gimnazjalny mistrz obliczeń 

procentowych”. Konkurs miał na celu rozwijanie 

zainteresowań matematycznych i popularyzowa-

nie matematyki wśród uczniów gimnazjum,  

a także sprawdzenie ich wiadomości i umiejętno-

ści. 

          W turnieju brało udział 15 uczniów z klas I, 

II i III gimnazjum. Uczniowie przez 60 minut 

pisali test zawierający zadania dotyczące 

procentów.  

           Ogłoszenie wyników konkursu miało 

miejsce dnia 18 lutego 2013 r. podczas apelu. 

Tytuł  „Gimnazjalnego mistrza obliczeń 

procentowych” uzyskała uczennica klasy Ib  
Inga Gawior. Wyróżnienia w tym konkursie 

otrzymali: Dawid Szymkiewicz z klasy IIb i Ewa 

Budziosz z klasy IIIa. Uczniowie otrzymali 

dyplomy i nagrody oraz gromkie brawa od 

uczniów gimnazjum.  Gratulujemy!!!  

             Następny konkurs odbędzie się  

w przyszłym roku szkolnym. Warto już poczynić 

przygotowania w tym kierunku. 

Organizatorki konkursu: Barbara Czupryńska, 

Jolanta Paź, Izabela Woś 

 

Nagrodzeni uczniowie: (od lewej) 

 Inga Gawior, kl. Ib, Dawid Szymkiewicz, kl. IIb 

i Ewa Budziosz, kl. IIIa 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

Sukcesy naszych uczniów w XXI 

Tygodniu Kultury Języka Polskiego. 
 

          Uczniowie naszego gimnazjum wzięli 

czynny udział w XXI Tygodniu  Kultury Języka 

Polskiego. Przygotowywani przez nauczycieli 

języka polskiego p. Teresę Gocał, p. Renatę 

Sowińską oraz p. Tomasz Żelichowskiego stanęli 

do konkursów humanistycznych organizowanych 

przez Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach. We wtorek 

5 marca uczennice Inga Gawior z kl. IB  

i Weronika Kostecka z kl. IIB spróbowały swych 

sił w dyktandzie ortograficznym. Następnego dnia 

uczniowie Weronika Baran z kl. IIA oraz 

Wiktor Klusek i Piotr Żurek z kl. IIIA  

w ramach VI Literackiej Wieży Babel 

uczestniczyli w konkursie ze znajomości treści 

książki „Władca pierścieni” R. R. Tolkiena. Po 

wielu trudnych i szczegółowych pytaniach 

konkursowych Weronika Baran przygotowywa-

na przez p. R. Sowińką dotarła do finałowej 

dziesiątki. Natomiast Piotr Żurek przygoto-

wywany przez p. Tomasz Żelichowskiego, po 

dogrywce zajął drugie miejsce wykazując się 

ogromną wiedzą na temat dzieła Tolkiena. 
Trzeciego dnia uczniowie wzięli udział w IV 

Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Ecce 

Homo”.  Marcelina Wojda z kl. IC wyrecytowała 

utwór A. Asnyka „Do młodych” oraz fragment 

książki B. Rosiek „Pamiętnik narkomanki”. 

Patrycja Czarnecka z kl. IIIB zaprezentowała 

wiersz M. Jasnorzewskiej – Pawlikowskiej „Kto 

chce bym go kochała” oraz fragment „Pana 

Wołodyjowskiego”. Uczennica kl. IIIA Ewa 

Budziosz wyrecytowała utwór Z. Herberta 

„Apollo i Marsjasz” oraz „Wszystko jest poezją” 

E. Stachury.  Recytacja uczennicy p. Teresy Gocał 

została wyróżniona przez konkursowe jury. 

Konkurs wygrała przygotowywana przez  

p. Tomasz Żelichowski uczennica klasy IIIA 

Ewa Budziosz, która swoją interpretacją 

utworów zachwyciła zebranych. Na koniec XXI 

Tygodnia Kultury Języka Polskiego wyżej 

wymienieni recytatorzy wzięli także udział  

w I Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim 

„Spotkanie ze słowem” organizowanym przez 

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej  

w Kielcach. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy. 

 
 Tomasz Żelichowski 

 

 

5 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

OGÓLNOPOLSKI 

TURNIEJ WIEDZY 

POŻARNICZEJ 

„MŁODZIEŻ 

ZAPOBIEGA 

POŻAROM” 

 

              W Szkole Podstawowej w Polichnie 

odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W kategorii szkół 

gimnazjalnych nasze uczennice okazały się 

bezkonkurencyjne: 

 I miejsce Aneta Myślińska 

II miejsce  Natalia Misztal 

                  III miejsce Ewa Budziosz 

Zdobywczyni I miejsca zakwalifikowała się do 

etapu powiatowego, który odbędzie się  

w Kielcach. Gratulujemy! Życzymy powodzenia!  

  Joanna  Dziuba 

 fot. Rafał Gajos 

 

 
Gminny Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom” 

 

 

 

6 

 

 
Aneta Myślińska – I miejsce 

 

 

 
Natalia Misztal – II miejsce 

 

 

 
Ewa Budziosz – III miejsce 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

Podsumowanie  

III edycji Programu Edukacyjnego  

,,Żyj smacznie i zdrowo” 

           Program ,,Żyj smacznie i zdrowo” ma 

zachęcać uczniów do zdrowego i smacznego 

odżywiania, kształtować wśród nich postawę 

szacunku do żywności, dzielenia się nią z innymi 

oraz ograniczenia marnowania jedzenia.        

Tematyka zajęć dotyczyła zasad racjonalnego 

odżywiania, roli pożywienia w organizmie, 

wpływu witamin i składników mineralnych na 

rozwój młodego człowieka. 

W programie brali udział uczniowie klas III gim-

nazjum pod kierunkiem nauczyciela techniki pana 

Krzysztofa Taborskiego. 

           Zapraszam do obejrzenia filmu z podsumo-

wania programu edukacyjnego marki WINIARY 

,,Żyj smacznie i zdrowo”. Film dostępny jest na 

stronie:  

 http://youtu.be/OczsXXZ07rg 

Koordynator projektu oraz uczniowie klas III 

składają podziękowania Panom 

Robertowi Pasiek i Michałowi Markowiczowi 
za przygotowanie pokazu sporządzania 

drugiego śniadania dla gimnazjalisty, aby 

było smaczne, zdrowe i urozmaicone  

oraz za zasponsorowanie produktów do 

wykonania potraw przez uczniów naszej szkoły. 

Koordynator projektu: Krzysztof Taborski 

fot. Roksana Kędzioła 
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http://youtu.be/OczsXXZ07rg


Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

PIERWSZA  POMOC 

 W  NAGŁYCH  PRZYPADKACH 

           18 marca 2013 r. w Gimnazjum Nr 2  

w Wolicy odbyła się prelekcja na temat udzielania 

pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Rolę 

prelegenta pełnił dr Grzegorz  Gałuszka, który  

w bardzo ciekawy i przystępny sposób wyjaśnił, 

uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum, jak 

należy zachować się w sytuacjach zagrażających 

zdrowiu i życiu. Następnie prelegent udzielił 

instruktażu na temat sztucznego oddychania przy 

użyciu fantomu. Nie obyło się również bez 

przedstawienia sposobów zakładania opatrunków, 

tamowania krwawień i unieruchamiania kończyn 

przy użyciu dostępnych materiałów i środków. 

Młodzież szkolna okazała bardzo duże 

zainteresowanie tematem oraz chętnie uczestni-

czyła w praktycznej części prelekcji. Miejmy 

nadzieję, że wiedza wyniesiona z tego spotkania 

okaże się przydatna, a my będziemy czuć się 

bezpieczniej. 

                        Tomasz Dziurzyński  
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SPORT 
 

IV GMINNA GALA MISTRZÓW SPORTU 

           1 lutego 2013 roku w naszym gimnazjum 

odbyła się IV Gminna Gala Mistrzów Sportu. 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 

władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych, 

dyrektorzy szkół, nauczyciele wychowania 

fizycznego, radni i sołtysi Gminy i Miasta 

Chęciny, zasłużeni działacze sportowi, prezesi, 

członkowie zarządów sportowych, sędziowie, 

trenerzy, sponsorzy i znakomici sportowcy.  

           Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert 

Jaworski dokonał oficjalnego otwarcia 

uroczystości oraz podsumował  najważniejsze 

Sportowe Wydarzenia 2012 roku. Podczas gali 

nagrodzono zwycięzców plebiscytu ,,MISTRZO-

WIE SPORTU GMINY CHĘCINY 2012”  

w następujących kategoriach: 

Sportowiec  Roku - Paweł Giemza-absolwent 

Gimnazjum Publicznego nr 2 w Wolicy, zawodnik 

drużyny Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój 

Kultury i Sportu w Tokarni. 

Trener Roku – Karol Mochocki - instruktor piłki 

nożnej, od 2010 roku pracuje z zawodnikami UKS 

Chęciny –rocznik 1998. 

Najlepszy Klub Sportowy Roku – Stowarzyszenie 

Wspierające Rozwój Kultury i Sportu  

w Tokarni.  

           Przyznano też szczególne wyróżnienie 

Burmistrza Gminy i  Miasta Chęciny dla 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolicy za 

osiągnięcia sportowe szkoły w minionym roku 

kalendarzowym. 

           Zaproponowana przez uczennicę klasy IV 

Szkoły Podstawowej w Wolicy Małgorzatę 

Stępnik nazwa ,,Pod Basztami” zwyciężyła  

w konkursie ,,Na nazwę i znak graficzny hali 

widowiskowo-sportowej” w Chęcinach. 

      Galę uświetnił występ Chóru działającego 

przy naszej szkole pod kierunkiem pana 

Przemysława Gruszki.  

                      Renata Sowińska 
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Źródło foto: www.checiny.pl 



SPORT SZKOLNY 
 

 

II MIEJSCE  

GIMNAZJUM NR 2 W WOLICY 

W REJONOWYCH ZAWODACH 

PIŁKI SIATKOWEJ 
 

           Dnia 18.02.2013r. w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Nowinach odbyły się 

Rejonowe Zawody Piłki Siatkowej Chłopców.  

W zawodach wzięły udział drużyny  

z następujących miejscowości: Jaworznia, Bilcza. 

Nowiny oraz  drużyna z Gimnazjum nr 2  

w Wolicy. Zawody rozegrano systemem „każdy  

z każdym”.  

Wyniki meczów: 

Gimnazjum Jaworznia – Gimnazjum nr 2 

w Wolicy – 0:2 

Gimnazjum Nowiny – Gimnazjum Bilcza – 2:1 

Gimnazjum nr 2 w Wolicy - Gimnazjum Nowiny 

– 1:2 

Gimnazjum Jaworznia - Gimnazjum Bilcza – 2:1 

Gimnazjum Nowiny - Gimnazjum Jaworznia – 

2:1 

Gimnazjum nr 2 w Wolicy - Gimnazjum Bilcza – 

2:0 

Gimnazjum nr 2 w Wolicy z 5 punktami zajęło 

drugie miejsce w Turniej i awansowało do 

Turnieju Powiatowego. GRATULUJEMY. 

Drużyna grała w składzie: Mateusz Kaczmarski, 

Łukasz Kostecki, Sebastian Pierzak, Kacper 

Moskwa, Jakub Kubicki, Wiktor Stawiarz, Daniel 

Domagała, Ernest Dziedzic, Paweł Galus, Jakub 

Kościołek, Dawid Walaszczyk, Dawid Nawrot. 

Tomasz Dziurzyński 
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SPORT SZKOLNY 
 

Gminny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców 

               9 lutego 2013 r. w sobotę na hali 

sportowej w Wolicy odbył się Gminny Turniej 

Piłki Siatkowej Chłopców. Do zawodów zgłosiło 

się 37 zawodników reprezentujących po dwa 

zespoły z Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach  

i Gimnazjum nr 2 w Wolicy.  

Zwyciężyli nasi chłopcy z drużyny nr I   

i  awansowali do zawodów powiatowych. 

Zwycięska drużyna zagrała w składzie: 

Mateusz Kaczmarski, Łukasz Kostecki, Sebastian 

Pierzak, Kacper Moskwa, Jakub Kubicki, Wiktor 

Stawiarz, Daniel Domagała, Ernest Dziedzic, 

Karol Pingot. 

Opiekunami drużyny są: Tomasz Dziurzyński  

i Rafał Gajos. 

Kolejność końcowa rywalizacji: 

I  miejsce   - Wolica I 

II  miejsce -  Chęciny I 

III miejsce - Wolica II 

IV miejsce - ChęcinyII         

            Rafał Gajos 

 

VI MIEJSCE W POWIECIE DLA WOLICY 

           W dniu 01.03.2013 r. w Hali Sportowej  

w Zagnańsku, odbył się Powiatowy Turniej Piłki 

Siatkowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych,  

w którym wzięli udział uczniowie Gimnazjum Nr 

2 w Wolicy. Do zawodów przystąpiło osiem 

drużyn, które zostały w wyniku losowania 

podzielone na dwie grupy. Chłopcy z Gimnazjum 

w Wolicy znaleźli się w grupie z drużynami: 

Gimnazjum w Zagnańsku, Gimnazjum Masłów, 

Gimnazjum Daleszyce. Mecze stały na wysokim 

poziomie i o zwycięstwie decydował trzeci set. 

Drużyna z Wolicy wejście do czołowej czwórki 

przegrała z drużyną z Masłowa małymi punktami 

(stosunek punktów 0,16 na minusie). Ostatecznie 

Gimnazjaliści z Wolicy zajęli VI miejsce  

w Powiecie Kieleckim. Gratulujemy. 

Tomasz Dziurzyński 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPORT SZKOLNY 
 

IV miejsce Piłkarzy Ręcznych z Wolicy 

 

           Dnia 14.03.2013 r. w Hali Sportowej  

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Kielcach, odbył się  VI Wiosenny Turniej Piłki 

Ręcznej Chłopców o Pucha Dyrektora.  Do 

zawodów zgłosiło się osiem drużyn szkół 

gimnazjalnych z terenu Kielc i powiatu 

kieleckiego. Drużyny zostały podzielone na dwie 

grupy. Młodzi piłkarze ręczni z Wolicy znaleźli 

się w grupie z następującymi drużynami:  

Gimnazjum w Mniowie, Gimnazjum Nr 1  

w Jędrzejowie, Gimnazjum Nr 7 w Kielcach. 

Mecze w grupach rozgrywano systemem „każdy  

z każdym”. Drużyna z Wolicy zajęła  

w rozgrywkach grupowych drugie miejsce  

i spotkała się z Masłowem w walce o trzecie 

miejsce, w Turnieju. W regulaminowym czasie 

gry padł remiz i o zwycięstwie decydowały rzuty 

karne. Dopiero czwarta tura rzutów karnych 

wyłoniła zwycięzców, którym okazało się 

Gimnazjum z Masłowa. Najlepszym bramkarzem 

Turnieju został wybrany Ernest Dziedzic  

z Gimnazjum Nr 2 w Wolicy. Drużyny 

uczestniczące w zawodach prezentowały wysoki 

poziom, a zwycięzcom całego Turnieju zostało 

Gimnazjum Nr 7 w Kielcach.  

Drużyna z Wolicy grała w składzie: Patryk 

Gabryś, Wiktor Stawiarz, Grzegorz Papka, 

Wojciech Barwinek, Ernest Dziedzic, Sebastian 

Pierzak, Łukasz Kostecki, Daniel Domagała, Piotr 

Żurek, Wiktor Kaczor, Kacper Cesarz, Dawid 

Nawrot, Jakub Kościołek, Eryk Jędryszek. 

                Opiekun drużyny - Tomasz Dziurzyński 
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„Na tropie elektrośmieci” 

           W dniu 18.02.2013 r. odbył się apel, na 

którym uczniowie przedstawili informacje 

dotyczące udziału w Ogólnopolskiej Kampanii 

Informacyjno- Edukacyjnej „Na tropie elektro-

śmieci”  i konkursie pod tym samym  hasłem.  

W konkursie bierze udział 148 szkół z całej 

Polski.  Należy przeprowadzić badania ankietowe, 

zebrać wyniki i opracować raport oraz pozyskać 

niezbędną wiedzę na temat elektrośmieci  

i punktów ich zbiórki. W konkursie naszą szkołę 

reprezentuje 14 uczniów.  

Opiekunowie: Grażyna Barwinek, Izabela Woś 

 

Fot. Marcin Papka 
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