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Lipiec, wojewoda Agata 

Wojtyszek, wicewojewoda 

Andrzej Bętkowski, 

wiceprzewodniczący sejmiku 

wojewódzkiego Andrzej Pruś, 

goście przybyli w tym dniu do 

Wiślicy oraz jej mieszkańcy.  

To  historyczne i wyjątkowe 

wydarzenie uświetnił pokaz 

ogni, któremu towarzyszyły 

dźwięki dzwonów bazyliki 

oraz  ryk strażackich syren.   

 

Joanna Prządo - Grelich  

Od 1 stycznia 2018 roku,  po 

prawie 150 latach Wiślica 

znów może nazywać się 

miastem.  To historyczne 

wydarzenie rozpoczęła msza 

święta oraz  koncert 

muzyczny w wiślickiej 

bazylice, w trakcie którego 

usłyszeć można było piękne  

kolędy i pastorałki. 

Następnie w  części 

oficjalnej, burmistrz Wiślicy 

pan Stanisław Krzak mówił  

- Prastara, przeszło 

tysiącletnia Wiślica 

przeżywa swoją szczególną, 

historyczną chwilę. Życzę 

państwu, aby spełniły wam 

się w tym roku szczególne 

życzenia. Wszystkiego 

najlepszego w Nowym 2018 

Roku! 

W  plenerowej imprezie na 

wiślickim rynku udział 

wzięli: poseł Krzysztof 

zostały pary małżeńskie, 

które przeżyły wspólnie 50 

lat i więcej.  

Modlitwę w intencji  par 

odmówił proboszcz 

wiślickiej parafii, ksiądz 

Wiesław Stępień. O oprawę 

imprezy zadbał niezrównany 

Zespół Pieśni i Tańca 

To były huczne złote gody, 

których  inni mogą Wiślicy 

pozazdrościć! Miały one 

historyczne znaczenie, bo po 

raz pierwszy były to gody 

„miejskie”. Podczas 

imprezy, która odbyła się 9 

lutego br. w Zajeździe 

Kasztelańskim uhonorowane 

Wiśliczanie. Po "Serdeczna 

Matko" zabrzmiał w 

Zajeździe Kasztelańskim 

"Marsz Mendelssohna". 

Życzenia jubilatom złożyła 

również Lidia Boksa, 

nauczycielka gimnazjum w 

Wiślicy- 50 lat bycia razem 

jest dowodem na to, że 

Wiślica znów miastem 

 

Pierwsze Złote Gody w mieście Wiślica  

Aktualności miejskie  
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jest dowodem na to, że 

możecie powiedzieć o 

swoim życiu: "Jest dobre". 

Swoim życiem 

świadczycie - jak pięknie 

kochać, jak pięknie żyć. 

Jak kochać... do końca.  

W programie artystycznym 

wystąpiła również 

śpiewająca trójka 

gimnazjalistów,  

a potem rozbrzmiały śpiewy 

zespołu Wiśliczanie. Zespół 

zaprezentował spektakl 

"Wiślickie 

weselisko", 

oparty na 

tradycjach 

ludowych. 

Barwne 

widowisko 

podbiło 

serca 

publiczności. 

"Złoci" jubilaci 

byli 

zachwyceni 

całym 

spektaklem, 

kierując w 

stronę zespołu gromkie 

brawa i słowa 

podziękowania. Nadane 

przez prezydenta medale za 

długoletnie pożycie 

małżeńskie wręczyła 

jubilatom, zaproszona do 

Wiślicy wojewoda Agata 

Nagłówek artykułu w środku 

Wojtyszek, w asyście burmistrza 

Stanisława Krzaka. W gronie 

wyróżnionych znalazły się 

małżeństwa, między innymi:  

z Wiślicy, Górek, Jurkowa, 

Gorysławic, Kobylnik, Skorocic, 

Łatanic, Szczytnik, 

Szczerbakowa, Skotnik 

Dolnych. - Drodzy 

jubilaci, to dziś 

wasze święto. 

Życzę, aby kolejne 

lata były dla Was 

miłe i radosne, 

Abyście mogli 

cieszyć się życiem 

swoich dzieci, 

swoich wnuków. I 

abyście służyli sobie nawzajem - 

mówiła wojewoda Agata 

Wojtyszek, która oprócz medali 

wręczyła także „złotym” 

jubilatom okolicznościowe listy 

gratulacyjne. Na koniec całej 

uroczystości Zespół Wiśliczanie 

zaśpiewał "Sto lat, sto lat i 

jeszcze raz sto!", oraz "Niech 

żyją nam!". Wszyscy zostali  

zaproszeni do wspólnego 

walczyka, a po części oficjalnej 

–

 na uroczysty obiad. Zabawa był

a znakomita.  

 

Aktualności miejskie  
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Jasełka Bożonarodzeniowe, 
to szczególny czas Świąt 
Bożego Narodzenia.  
Powoduje, że ta uroczystość 
ma zawsze swój nastrój, jest 
inna niż pozostałe, dostarcza 
wielu wrażeń i wzruszeń.  
JASELKA – TO JUŻ 
TRADYCJA W NASZEJ 
SZKOLE.  Jak co roku o tej 
porze uczniowie i 
nauczyciele dokładają starań, 
by były one wyjątkowe, 
niepowtarzalne.„Kolęduje 
tobie moje serce” – pod 
takim tytułem w dniu 
14.01.2018 r. wystawione 
zostało  piękne 
przedstawienie 
przypominające 
wydarzenia sprzed 
ponad 2000 lat pod 
tytułem „ Kolęduje 
Tobie moje serce’ 
przygotowali 
uczniowie z klas od 
pierwszej do siódmej 
pod kierunkiem p. 
Sylwii Zlockiej.  W 
cieniu choinki 
pojawiły się biblijne 
postacie związane z 
przyjściem Jezusa na świat. 
Tuż obok nich oglądaliśmy 
ludzi ze współczesnego 
świata – samotna 
dziewczynę, pełną żalów i 
pretensji do Boga), błądząca 
i szukająca sensu życia. 
Splot wydarzeń sprawia, ze 
odnajduje go w sobie, 
przyjmując Narodzone 
Dobro. To była bardzo 
mądra i głęboka część 
artystyczne, skłaniała do 
refleksji i zatrzymania się na 

chwilę w tym, „zabieganym” 
świecie. Nie zabrakło kolęd i 
pastorałek wykonanych przez 
nasz szkolny zespół wokalny 
pod kierunkiem p. 
Edyty Wojtaszek. 
Całość uświetniły 
także występy 
zespołów 
tanecznych, 
których 
opiekunami są 
panie Monika 
Szaruga, Beata 
Szalbirak i Anna 
Majcher. 
Przedstawienie 

było wyjątkowe. 
Na sali 
gimnastycznej 
ZSP zebrali się 
mieszkańcy 
Wiślicy i 
ościennych 
miejscowości, by 
moc, jak co 
roku, przeżywać 
magię Świąt 
Bożego 
Narodzenia w pięknej 
zimowej scenerii. 

Mali artyści gromkimi 
oklaskami nagrodzeni zostali 
za swój trud i 
zaangażowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasełka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wiślicy 

Aktualności ze szkół 
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Konkurs świąteczny na bożonarodzeniowego anioła   
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wiślicy  

Aktualności ze szkół 

Jak co roku, w okresie 

bożonarodzeniowym  

wychowawcy świetlicy 

szkolnej Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Wiślicy 

zorganizowali plastyczny 

konkurs świąteczny. W tym 

roku jego  tematem stał się 

jeden z symboli świąt -   

anioł. Celem konkursu było 

kultywowanie  tradycji 

związanych z Bożym 

Narodzeniem, rozwijanie 

zdolności twórczych i 

wyobraźni dzieci.  

Efekt finalny, czyli 

prezentacja prac  zaskoczył 

wszystkich. Okazało się, że 

wykonane figury to 

prawdziwy majstersztyk. 

Komisja konkursowa stanęła 

prezentacja prac  zaskoczył 

wszystkich. Okazało się, że 

wykonane figury to 

prawdziwy majstersztyk. 

Komisja konkursowa stanęła 

przed nie lada wyzwaniem, 

ponieważ uczniowie wykazali 

się niezwykłym talentem 

i  wrażliwością estetyczną.  

Wysiłek i zaangażowanie 
postanowiliśmy docenić 
przyznając 
wyróżnienia 
następującym 
uczniom:  

 
W klasach I-III : 
1. Maciej Dulik 
2. Roksana Lotko 
3. Amelia 
Piotrowska 
4. Jakub Złocki 
5. Julia Kwiecień 
6. Wojciech 
Prżuchżuch 

5. Julia Kwiecień 
6. Wojciech Prażuch 
7. Magdalena Gosek 
 
W klasach IV-VII: 
1. Mateusz Adamczyk 
2. Kacper Zaręba 
3. Patrycjusz Leśniewski 
4. Zuzanna Ścipiór 
 
Dla wszystkich  uczniów 
biorących udział w konkursie w 
ferie zimowe zostanie 
zorganizowany wyjazd-
niespodzianka.  
 

W grudniu w wiślickiej 

podstawówce odbyło 

się  spotkanie autorskie z 

panią Katarzyną Ryrych, 

która sama mówi, że : Nie 

pisze ani dla dzieci, ani 

dorosłych, ale dla czytelnika. 

Uczniowie po raz pierwszy 

mogli wziąć udział w tak 

ważnym wydarzeniu, 

spotkać na żywo osobę, 

której książki trzymali w 

dłoniach. 

Zebraniu  towarzyszyły 

żywym zainteresowaniem 

słuchały, jak pisarka w 

bezpośredni, humorystyczny 

sposób opowiadała o swojej 

pracy i napisanych przez siebie 

powieściach. Nie zabrakło 

ciekawych historii dotyczących 
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niektórych utworów, miejsc 

z nią związanych , czy 

pomysłów dotyczących 

ilustracji.  O tym ,że 

uczniowie byli 

zainteresowani osobą i 

pracą autorki 

świadczyły zadawane 

przez nich pytania, 

które wiązały się z 

poszczególnymi 

tytułami, inspiracjami 

pisarki, a także z samą formą 

pisania. 

Atrakcją na zakończenie 

spotkania była możliwość 

otrzymania 

pamiątkowego autografu z 

dedykacją, wpisanego do 

książki autorstwa pisarki. 

 

Nina Gawrońska  

 

przeszli profesjonalne 

szkolenie, są panie: Ewelina 

Piła i Karolina Wanat – 

Kucięba.  Uczniowie biorący 

udział w zajęciach uczą się 

programowania w praktyce, 

pogłębiają wiedzę z zakresu 

przyrody oraz  rozwijają 

kreatywność, umiejętność 

logicznego myślenia i pracy 

w zespole. Spotkania 

młodzieży z przyrodą 

utrzymane są w duchu 

zrównoważonego rozwoju. 

Tematy związane są z 

zjawiskami atmosferycznymi 

i alternatywnymi źródłami 

Zespół Szkolno – 

Przedszkolny w Wiślicy w 

roku szkolnym 2017/2018 

przystąpił do 

ogólnopolskiego programu 

edukacyjnego 

#SuperKoderzy, którego 

autorem jest Fundacja 

Orange. Szkoły biorące 

udział w programie miały do 

wyboru sześć ścieżek 

tematycznych.  

W Wiślicy w ramach zajęć 

świetlicowych realizowana 

jest ścieżka przyrodnicza 

„Odkrywcy świata”. 

Liderami projektu, którzy 

energii. Dzieci w ciekawy i 

praktyczny sposób poznają 

sposoby wykorzystania 

energii płynącej z wiatru i 

Słońca. Kolektory słoneczne, 

ogniwa fotowoltaiczne i 

elektrownie wiatrowe 

odsłaniają przed nimi 

wszystkie tajemnice. Na 

zajęciach uczniowie szlifują 

także  programowanie 

używając aplikacji Scratch. 

Głównym elementem 

programu są duszki, którym 

planujemy różne działania 

tworząc skrypty. Dzieci 

wykorzystując wiadomości 

Nagłówek artykułu w środku 

Wiślica szkoli przyszłych programistów 

Aktualności ze szkół 
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lubianą przez dzieci, 
dostarczającą im wielu 
przeżyć i radości. Tak też 
było u nas. W dniu  
29.01.2018r.w Zespole 
Szkolno- Przedszkolnym w 
Wiślicy odbył się bal 
karnawałowy dla uczniów z 
klas  

Karnawał to miła tradycja 
przepełniona muzyką i 
zabawą, gdzie ważnym 
elementem tego okresu są 
bale karnawałowe.  Bal 
karnawałowy dla  uczniów to 
dzień niezwykły, często 
wyczekiwany przez wiele 
tygodni. Jest atrakcją bardzo 

Aktualności ze szkół 

poznane na zajęciach  mają 

możliwość stworzenia 

własnej gry,  

analizowania pomiarów, 

przygotowania prezentacji 

podsumowującej. Szkoła 

dostała również granty na 

zakup sprzętu 

komputerowego i pomocy 

dydaktycznych. Zakupione 

zostały między innymi 

Ozoboty, małe sprytne 

roboty do nauki 

programowania. Cieszą się 

one ogromną popularnością i 

Uczniowie rysując na 

kartce papieru odpowiednie, 

kolorowe kody 

planują trasę i 

zadania jakie ma 

wykonać Ozobot. 

Być może w 

przyszłości jakiś 

sławny programista 

pochwali się, że jego 

zainteresowania  tą dziedziną 

wiedzy rozbudziły małe 

Ozoboty, którym musiał 

zaplanować działanie na jednych 

z zajęć świetlicowych w Szkole 

 

 

 

 

 

Karolina Wanat - Kucięba  

Ewlina Piła 

 

Wszyscy bawią się wspaniale jak co roku w karnawale!  
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IV – VII. Zabawa była 
przednia. Do tańca 
przygrywał zespól 
muzyczny Milton. 

 

profesjonalny animator, który 

jako wodzirej inicjował tańce 

i zabawy integracyjne dla 

dzieci i rodziców przy 

muzyce. Na bal przybyły 

wróżki, księżniczki, 

czarownice, biedronki, nie 

brakowało także 

policjantów, spidermanów i 

rycerzy. Każdy mógł się 

zaprezentować podczas 

pokazu strojów 

karnawałowych. 

Przebierańcy wraz ze swoimi 

rodzicami tańczyli tango, 

czaczę i tańce nowoczesne. 

Liczne konkursy umilały 

wszystkim czas. 

Przedszkolaki już planują, 

Karnawał to radosny czas, w 

którym organizowane są 

liczne bale i zabawy. 

Przedszkolaki z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w 

Wiślicy oraz ich rodzice 

brali udział w choince 

noworocznej zorganizowanej 

3 lutego 2018r. Wspaniałą 

zabawę poprowadził klaun – 

jakie stroje i przebrania będą 

miały na bal karnawałowy w 

przyszłym roku, na który 

oczekują z niecierpliwością. 

Wiele radości i uśmiechów 

przyniósł tegoroczny bal 

karnawałowy, co zostało 

utrwalone na  fotografiach. 

Joanna Szostak  

Aktualności ze szkół 

Choinka noworoczna przedszkolaków z Wiślicy  

Serdeczne podziękowania dla 
rady rodziców za pomoc w  
organizacji i przygotowaniu 
wspaniałej imprezy 
choinkowej. 
A szczególnie:  
1. Paulinie Kopciarze 
2. Monice Madej 
3. Aleksandrze Nowak 
4. Andrzejowi Solarskiemu 
5. Marioli Strączek  

 

 
Sylwia Złocka  
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21 grudnia 2017 roku, jak na 
tradycję przystało w 
Gimnazjum im. Króla 
Kazimierza Wielkiego w 
Wiślicy odbyły się jasełka z 
okazji nadchodzących świąt 
Bożego 
Narodzenia. 
Uroczystość 
przygotowali: 
pani Elżbieta 
Morasiewicz, 
pani Barbara 
Ciapała i ks. 
Sebastian 

Wojewski.  
Tegoroczny montaż 

słowno – muzyczny 

przygotowany przez 

uczniów szkoły  

wprowadził wszystkich 

zebranych w wyjątkową 

atmosferę i po raz kolejny 

uświadomił każdemu, że 

Boże Narodzenie to w życiu 

każdego człowieka specjalny 

mogli podziwiać prawdziwy 

kalejdoskop młodzieżowego 

rękodzieła. Wśród tych 

oryginalnych dekoracji 

obejrzeć można było –

zawieszki, mikołaje, aniołki, 

bombki, choinki i inne 

bożonarodzeniowe prace.  

Joanna Prządo - Grelich  

O cudowny, świąteczny 

nastrój i wyjątkową 

atmosferę w  Gimnazjum im. 

Króla Kazimierza Wielkiego 

w Wiślicy zadbali jego 

uczniowie oraz nauczycielka 

zajęć artystycznych pani 

Małgorzata Boberek. Dzięki 

ogromnej kreatywności, 

fantazji, zapałowi i 

zręczności wszyscy 

odwiedzający gimnazjum 

czas. Czas, kiedy 

zatrzymujemy się w biegu 

codziennych spraw, by 

zastanowić się, co w naszym 

życiu jest naprawdę ważne.  

 
Joanna Prządo - Grelich  

„Jest taki dzień…”   

Aktualności ze szkół 

Wystawa ozdób 
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i zaawansowanych 

łyżwiarzy. Niektórzy 

wjeżdżali na taflę odważnie, 

a inni robili to trzymając się 

bandy, żeby mieć się czego 

chwycić w najgorszym 

momencie. Co ważne, w 

trakcie łyżwiarskich popisów 

wszystkim towarzyszył 

uśmiech. Jak przyznają 

nauczyciele cele wyjazdu 

zostały zrealizowane, a 

aktywnie uczestnictwo w 

zajęciach udowodniło 

wszystkim, że jazda na 

łyżwach jest trudną 

technicznie dyscypliną 

sportową, który wymaga 

wielkiego nakładu pracy i 

samozaparcia.  

 

 

 

 

Joanna Prządo - Grelich  

Korzystając z zimowej aury 

uczniowie z wiślickiego 

gimnazjum wybrali się na 

lodowisko do Buska - 

Zdroju. Wyjazd został 

zorganizowany przez dwoje 

nauczycieli wychowania 

fizycznego: pana Piotra 

Wielocha i panią Dorotę 

Kubicką.  Jak relacjonują 

uczniowie zabawa była 

przednia. Wszyscy mogli  

obserwować wzloty i upadki 

nowicjuszy 

2 lutego br. uczniowie z 

Gimnazjum im. Króla 

Kazimierza Wielkiego w 

Wiślicy odwiedzili park 

rozrywki FlySky, 

mieszczący się  ulicy 

Skrajnej 86B w Kielcach. 

Organizatorem wycieczki 

był samorząd szkolny oraz 

jego opiekun pan Piotr 

Wieloch. FlySky to 

niezwykłe miejsce łączące 

rozrywkę i wyskokowe 

atrakcje przystosowane 

zarówno dla początkujących, 

jak i profesjonalistów.  Po 

fachowej rozgrzewce pod 

okiem instruktora, 

uczestnicy wycieczki 

korzystali z szeregu atrakcji, 

m.in. z:  basenów  z 

gąbkami, ścieżki  

trampolinowej , dodgeballu, 

czyli gry w zbijaka w 

nowoczesnej wersji  – na 

trampolinach, 

cadgeballu  

(koszykówki  

w siatce), 

walki  

gladiatorów, 

liny  do 

chodzenia, 

ścianki  

wspinaczkowej  z  

zeskokiem do basenu z 

gąbkami, toru przeszkód 

ninja, strefy parkour z 

kilkudziesięcioma 

ruchomymi klockami,  czy 

poduszki  powietrznej. Ta 

coraz bardziej popularna 

forma aktywności fizycznej 

dostarczyła gimnazjalistom 

wycieczki wielu 

niezapomnianych wrażeń. 

Pobyt w  parku trampolin 

sprzyjał wyrabianiu nawyku 

aktywnego spędzania 

wolnego czasu, rozwijania 

zainteresowania sportem, a 

przede wszystkim 

uświadomił młodzieży, że  

skoki na trampolinie to nie 

tylko wspaniała zabawa, ale 

również doskonałe ćwiczenie 

Aktualności ze szkół 

    Gimnazjaliści w FlySky  

Zima, to czas na łyżwy…  
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W grudniu 2017 r. w Szkole 
Podstawowej w Skotnikach 
Dolnych przeprowadzono 
konkurs “Z mitologią na 
Ty”. Była to doskonała 
okazja do propagowania 
greckiej kultury i sztuki. 
Dzięki mitom uczniowie 
rozbudzają swoje 
zainteresowania kulturą 
śródziemnomorską, poznają 
świat grackich bogów i 
herosów oraz są wdrażani do 
aktywnego i świadomego 
uczestnictwa w kulturze. 
Uczniowie rozwiązywali 
test, który składał się z pytań 
zamkniętych i otwartych. 

Laureatami 
Konkursu 
Mitologicznego 
zostali: Franciszek 
Kołodziejczak, 
Jakub Grudzień, 
Gabriel Ściubis i 
Dominika Walczak. 

Ponadto uczniowie 
wykazali się swymi 
talentami w konkursie 
plastycznym o tematyce 
mitologicznej. Wyróżnione 
prace wykonali: Franciszek 
Kołodziejczak, Monika 
Czarnecka, Natalia 

Maj, Dominika Walczak, 

krowie, 
która była 
jedyną 
żywicielką 
rodziny, a 
do sklepu 
chodziło się 
rzadko, 
tylko po  

przysłowiową sol i cukier, 
bo żywność była 
wyprodukowana w każdym 
gospodarstwie. Zgodnie z 
projektem panie pokazały 
dzieciom  etapy pieczenia 
chleba i podpłomyków w 
prawdziwym piecu 
chlebowym. Pod okiem 
wspaniałej pani plastyk 
wykonały piękne maski 
karnawałowe, które 

 To już kolejny rok, kiedy 
uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Skotnikach 
Dolnych z opiekunami 
samorządu uczniowskiego,  
p. Z. Gawęcką i p. 
D.Bakalarczyk realizują 
projekt „ Tydzień dobrego 
chleba i zdrowego stylu 
życia”. W tym roku 
odwiedziły Chatę Bogucką 
w Bogucicach prowadzoną 
przez Stowarzyszenie 
Ludowe Chata Bogucka. 
Panie ze Stowarzyszenia 
poprowadziły piękną lekcję 
historii o tradycjach 
ludowych na wsi, o 
kultywowaniu tych tradycji. 
Dzieci z wielkim 
zaciekawieniem słuchały 
tych opowieści o czasach im 
odległych, ale na pewno 
częściowo znanych, gdyż 
same mieszkają na wsi i 
babcie opowiadały im jak to 
dawniej żyło się na wsi: o 

wykorzystają na zabawie 
choinkowej. Jednak sedno 
imprezy to wspaniała zabawa 
przy dźwiękach akordeonu i 
tańce ludowe pokazywane 
przez panie ze 
Stowarzyszenia. Dzieci były 
pod wielkim wrażeniem 
wigoru, chęci, zapału pań, 
które działają na rzecz  tych 
pięknych ludowych tradycji. 
 
 

Maja Dynia i Anna Maj. 

Laureaci otrzymali 
pamiątkowego dyplomy i 
nagrody książkowe. 

 
Lidia Boksa 

Marzena Głombińska 
Dorota Szafraniec  

 

Mitologiczne potyczki  

Aktualności ze szkół 

 Odwiedziny w Chacie Boguckiej 
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„Teatr jest aktywną refleksją 
nad samym sobą”. 

Novalis 

 

Któż nie zna „Ani z 
Zielonego Wzgórza”? 
Książka od 1908 roku 
wzrusza kolejne pokolenia. 
Na jej kanwie powstał 
spektakl o takim samym 
tytule w Teatrze im. Stefana 
Żeromskiego w Kielcach. W 
dniu 7 lutego obejrzeli go 
uczniowie klas IV-VI za 
Szkoły Podstawowej w 
Skotnikach Dolnych 

wraz z opiekunami – p. Lidią 

Boksą i Marzeną 
Głombińską. 

Kiedy rozbłysły światła 
reflektorów i na scenie 
pojawili się aktorzy, 
widzowie odczuli 
prawdziwą magię 
teatru. Atutem 
spektaklu był nie tylko 
kontakt z żywym słowem, ale 
także tańce, piosenki, efekty 
dźwiękowe oraz znakomita gra 
świateł i cieni. Gra aktorów, 
pełna swobody i naturalności, 

wywołała na twarzach uczniów 
uśmiech, skłoniła też do 
refleksji. To przedstawienie 
pozostanie na 

długo w pamięci małych 
miłośników teatru. 

 

 
Lidia Boksa  

Luty choć krótki, obfitował 
w Szkole Podstawowej w 
Skotnikach Dolnych w 
ciekawe wydarzenia. 

1 lutego odbył się poranek 
"Tygodnia Biblioteki", w 
którego programie znalazły 
się: 

1. recytacja wierszy Marii 
Konopnickiej przez uczniów 
kl. IV 

2. Teatrzyk "Bajka o rybaku 
i złotej rybce" 

3. rozstrzygnięcie konkursu 
czytelniczego i rozdanie 
nagród zwycięzcom. 

"Tydzień Biblioteczny" 
przybliżył uczniom postać 
Marii Konopnickiej. Chcąc  

 

Aktualności ze szkół 

„Magia Teatru” 

Przed feriami.... 

podkreślić magię 

teatru, została 
wystawiona bajka, a 
uczniowie w roli 
aktorów wykazali się pełnym profesjonalizmem, czego 
dowodem były gromkie brawa publiczności.  

 
Anna Sabatowska - opiekun szkolnej biblioteki 
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Kolejnym wartym uwagi 
wydarzeniem w naszej 
Szkole był Dzień 
Bezpiecznego Internetu. 
Odpowiedzialna za ten dzień 
była pani Anna Kotecka - 
nauczyciel informatyki 

W tym roku odbywa się od 
pod hasłem "Tworzymy 
kulturę szacunku w sieci". 
Podsumowaniem działań w 
ramach tego światowego 
dnia był apel przygotowany 
przez uczniów klasy VI. 
Uczniowie przedstawili 
krótkie scenki, w których 
zaprezentowali, jakie 
zagrożenia mogą wynikać z 

korzystania z Internetu oraz 
przypomnieli najważniejsze 
zasady bezpiecznego 
korzystania z niego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 
trosce o bezpieczeństwo 
uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Skotnikach 
Dolnych w czasie zbliżających 
się ferii, do szkoły zaproszeni 
zostali policjanci oraz strażak. 
Opowiedzieli oni uczniom o 
tym, jakie zagrożenia czyhają 
na nich w czasie ferii, jak 
bezpiecznie spędzać czas zimą 
oraz jak pomóc osobom 
poszkodowanym w wyniku 
różnych sytuacjach. 

 

 
Anna Kotecka  

Bezpieczeństwo w czasie zimowego odpoczynku  

Dzień Bezpiecznego Internetu  
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W karnawałowe popołudnie 
10.02.2018 roku uczniowie 
Szkoły Podstawowej w 
Skotnikach Dolnych przy 

dźwiękach orkiestry 
wyśpiewali 100 lat i 
życzenia swoim babciom i 
dziadkom oraz 
zaprezentowali 
przygotowaną pod nadzorem 
swoich wychowawców    
akademię pt. ,,Niech od 
Bałtyku aż do stóp Tatr żyją 
nam babcie i dziadkowie 100 

lat”. Po wspólnym słodkim 
poczęstunku 
zorganizowanym  przez 
rodziców dla dziadków i 

wnuczków 
wszyscy 

wspólnie bawili się na 
zabawie choinkowej. 
Tą zabawę 

choinkową 
urozmaiciła 
obecność Pań z 
„Chaty 
Boguckiej’’ i 
tańce z udziałem 
wszystkich 
uczestników tych 

Aktualności ze szkół 

Karnawałowe zabawy  
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„Król” – książka Katarzyny Ryrych, 
przeznaczona jest dla wszystkich, którzy 
cenią przyjaźń. 
Patryk po bankructwie firmy ojca        

 i utracie domu ląduje z dnia na dzień w 

lokalu zastępczym w odrapanym 

dwupiętrowym bloku. W przeciwieństwie 

do matki szybko przystosowuje się do życia 

w „Brooklynie”, jak nazywają blok 

osiedlowe dzieciaki. Zapomina o dawnym 

życiu – o jego dobrych stronach, luksusach 

i znajomych, którzy wraz z tym wszystkim  

zniknęli. 

Podczas wakacji na szarym, betonowym 

podwórku Patryk poznaje Celestyna – 

bezdomnego mężczyznę, który staje się 

jego mentorem, od którego uczy się, jak 

przetrwać w nowym środowisku. 

Ciepła i wzruszająca powieść o sile 

przyjaźni, o tym, że nie można oceniać 

ludzi po pozorach i nie wszystko jest takie, 

jak się zdaje w pierwszej chwili. 

 

   

 

 

 
Sylwia Złocka  

Warto przeczytać! 
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Średniowieczni władcy i Wiślica 

 

Od jakiegoś czasu Wiślica jest miejscem, o którym często się słyszy.  Bywały w niej 

niedawno również znane osoby - był minister Gliński, byli posłowie, wojewoda i 

wicewojewoda świętokrzyski, znów najwyższe władze podejmują w jej sprawie decyzje. 

Nie jest to nic nowego. W przeszłości, Wiślica często gościła w swoich murach ważne 

osoby.  Książęta i królowie podejmowali decyzje, które nadawały kierunek jej rozwoju.  Z 

Wiślicą związanych jest szereg ważny i znanych w historii Polski osób. O niektórych z 

nich pamięć już się zatarła, działalność innych widoczna i znana jest do dziś. Warto może 

przypomnieć sylwetki osób, których pobyt lub działalność odcisnęła swój ślad na dziejach 

Wiślicy.  

Początek, jak to zwykle bywa, jest legendarny. Według tradycji, założycielem Wiślicy 
miał być, książę Wiślan zwany Wiślimirem  lub Wisławem, od którego imienia ma 
pochodzić nazwa miejscowości.  
Kolejna postać jest już historyczna - to Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski. 

Umacniając młodą władzę Piastów nad Małopolską, nakazuje zbudować obok istniejącej 

już osady handlowej gród, mając strzec przeprawy przez 

Nidę. Pozostałością po nim jest istniejące do dziś 

„grodzisko". I LKS „Gród Wiślica".  

Następna postać to syn Bolesława Krzywoustego - Henryk 

Sandomierski, który uczynił z Wiślicy tak naprawdę 

jedną z dwóch stolic swego księstwa (obok Sandomierza). 

Ufundował w Wiślicy pierwszą kolegiatę, którą 

prawdopodobnie dokańczał jego brat. Przebywał tu za 

życia, a także kazał się pochować  tutaj po śmierci - w 

wybudowanej przez siebie romańskiej kolegiacie. 

Dla jego młodszego brata, Kazimierza Sprawiedliwego, od 

1166 roku Wiślica stałą się główną siedzibą, czyli, można 

powiedzieć istnieje księstwo wiślickie. Choć dwa lata 

później objął we władanie całą dzielnicę sandomierską, to 

właśnie Wiślica była jego główną rezydencją. Z jego polecenia wybudowano na Regii 

okazały kompleks składający się z dwóch palladiów. Sylwetki obu braci przedstawia 

najprawdopodobniej słynny wiślicki zabytek - 

tzw. „płyta orantów". 

 

 

                                                                                          

Wiślica nasza duma!  
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A teraz najbardziej zasłużeni ojciec i syn: Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki,  prawdziwi 

dobroczyńcy Wiślicy. Pierwszy z nich w Kolegiacie wiślickiej miał w 1291r. modlić się przed 

płaskorzeźbą Madonny zwanej dziś „łokietkową", o pomoc w walce o zjednoczeni Polski. 

Wypędzony przez Wacława Czeskiego powrócił z Węgier 1304 r. wznawiając walkę właśnie do 

zajęcia Wiślicy.  Odwdzięczył się, gdy został władcą Polski - Wiślica otrzymała prawa miejskie. 

Kazimierzowi Wielkiemu Wiślica zawdzięcza chyba najwięcej: otoczył on miasto murami z 

trzema bramami, wzniósł w nim niewielki zamek, ufundował trzecią już i istniejącą do dziś 

kolegiatę. O znaczeniu Wiślicy może świadczyć to, że w niej właśnie został ogłoszony w 1347 r. 

zbiór praw dla Małopolski zwany „statutami wiślickimi", a także to, że była miejscem wystawienia 

ok. 20 dokumentów królewskich. Ponadto Kazimierz Wielki mając na uwadze rozwój gospodarczy, 

ok 1368 roku zorganizował skład solny.  

Zmiana dynastii też nie pogorszyła sytuacji miasta - częstymi gośćmi w Wiślicy była para królewska 

- Jadwiga i Jagiełło. Co najmniej od 1388 r . istnieje w niej rozbudowywana w następnych 

latach rezydencja królewska.  Król chętnie tu przebywa podobnie jak i w pobliskim Nowym Mieście 

Korczynie. W 1432 roku Jagiełło przyjął w niej liczące 200 osób poselstwo króla Cypru Janusa, z 

Lusignan, które przybyło z prośbą o udzielenie pożyczki na walkę z muzułmanami. Jagiełło 

pieniędzy nie dał, ale Wiślica na krótko stała się centrum międzynarodowej polityki. 

 W Wiślicy właśnie odbył się w 1389 r. słynny sąd nad Gniewoszem Z Dalewic, który zarzucał 

Jadwidze niewierność. Oszczercę wezwano do Wiślicy na proces, na który stawiło się sie też 

dwunastu rycerzy, wyzywających go w obronie Jadwigi na „sąd Boży”. Szanse Gniewosz miałby 

raczej niewielkie, ale na jego szczęście sędziowie orzekli, że kłamie i ma to odwołać słowami: „to 

com mówił, zełgałem, jako pies”. Tradycja ludowa przekazuje, że zrobił to na „Psiej górce”.  Nie 

jest pewne czy opowieść przedstawiona przez Długosz jest do końca wiarygodna, gdyż Gniewosz z 

Dalewic niedługo później zostaje przez Jagiełłę uczyniony starostą lwowskim, następnie 

podkomorzym krakowskim, a w bitwie pod Grunwaldem dowodzi chorągwią krakowską. Ale nawet, 

jeśli nie jest do końca prawdziwa, to brzmi ładnie.  

Jagiełło pozostawił po sobie jeszcze jedną pamiątkę - freski bizantyjskie w prezbiterium kolegiaty 
wiślickiej. Są one typowe dla cerkwi prawosławnych, ale bardzo rzadkie w kościołach katolickich. 
Wychowany w kulturze bizantyjskiej Jagiełło, ufundował je w latach 1397- 1400. 

 Tym chyba osobom Wiślica zawdzięcza najwięcej - swój „złoty wiek”. I chociaż podczas rządów 

kolejnych władców, miasto bogaciło się i odgrywało ważną rolę, to jednak żaden z nich nie 

zaangażował sie w jej rozwój tak efektywnie jak wymienieni 

powyżej. A następne lata, począwszy od siedemnastego 

wieku przyniosły stopniowy upadek znaczenia Wiślicy. 

 

 

Jacek Kowalski  
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Wywiad z Paniami: Danutą Jasińską 

i Aliną Szostak -  członkiniami 

Zespołu Pieśni i Tańca „Wiśiczanie”  

 

Kiedy i jak narodził się 

pomysł utworzenia Zespołu 

„Wiśliczanie”? 

 

Pani Alina Szostak - Miało 

to miejsce w 2004 roku. 

Okazało się, że w Busku – 

Zdroju odbywają  się 

powiatowe dożynki i trzeba 

było z poszczególnych gmin 

udać się na  nie, jako 

delegacje z wieńcami 

gminnymi. I z naszej gminy 

też taka legacja miała się 

udać.  Ale nie wiem, czy 

wiecie, że jest tak tradycja, 

że trzeba te wieńce  

obśpiewać lub obtańczyć, 

albo jedno i drugie. No i 

właśnie wtedy okazało się, 

że przydałyby się takie 

panie, które mogłyby coś 

zaśpiewać przy muzyce. Tak 

więc  wynikło to z jakby z 

urzędu, ponieważ to 

gospodarz gminy wysyła z 

niej wieniec. I w ten oto 

sposób znalazło się parę 

osób, które miały tylko ten 

wieniec obśpiewać. Z 

pieniędzy, które  

pozyskaliśmy z wniosków 

kupione zostały stroje,  na 

początku dla sześciu pań i 

pana Miklaszewskiego oraz 

pana Zycha, którzy nam 

przygrywali na akordeonie i 

bębenku.  Te kilka osób 

pojechało do Buska i jakby z 

biegu narodził się pomysł 

utworzenia zespołu pieśni i 

tańca.  Więc można 

powiedzieć, że  była to 

potrzeba chwili.  Dalej to już 

tak się potoczyło, że poszła 

fama, że powstaje zespół 

„Wiśliczanie”,  zaczęli  

pojawiać się ludzie, którzy 

pasjonują się muzyką, tańcem, 

śpiewem ludowym. I tak 

postał nasz zespół, który w tej 

chwili  liczy dwadzieścia pięć  

osób.  

Pamiętać trzeba, że najpierw 

powstał Zespół Pieśni i Tańca  

„Wiśliczanie”, a dalszym jego 

krokiem było utworzenie 

stowarzyszenia. Do czego to 

stowarzyszenie było nam 

potrzebne? Stowarzyszenie, 

jako formalna grupa może 

pozyskiwać fundusze np. 

unijne. A więc, żeby takie 

środki pozyskiwać, trzeba 

było założyć stowarzyszenie.  

Pieniądze te były nam 

potrzebne na zakup 

instrumentów czy strojów.  

Zaznaczyć trzeba, że w 

stowarzyszeniu są osoby, 

które nie należą do zespołu, a 

należą do stowarzyszenia, są 

to np. nauczyciele z 

gimnazjum.  

 

Kto jest trzonem 

stowarzyszenia? 

 

Pani Alina Szostak - 

Trzonem stowarzyszenia jest 

Zespół Pieśni i Tańca 

„Wiśliczanie”,   

 

 

 

Kto jest trzonem 
stowarzyszenia? 

 

Pani Alina Szostak - 

Trzonem stowarzyszenia jest 

Zespół Pieśni i Tańca 

„Wiśliczanie”, czyli grupa 

ludzi z całej gminy m.in. ze 

Skotnik, Skorocic, ze 

Szczytnik, z Sielca.   

 

Pani Danuta Jasińska- Nie 

tyle samo stowarzyszenie 

osiąga sukcesy, ale zespół, 

który jest trzonem tego 

stowarzyszenia. I to waśnie on 

zdobywa te sukcesy. Ponieważ 

działamy na kilku takich 

płaszczyznach, bo np. 

przedstawiamy widowiska 

obrzędowe, programy 

taneczno – muzyczne i to 

właśnie w nich mamy różne 

osiągnięcia. Początkowo były 

to same wyróżnienia, ale już 

np. w 2007 roku zajęliśmy 

pierwsze miejsce w 

Sandomierzu. . Pamiętam, że 

byliśmy z takim programem 

„Nasze Kulinarne 

Dziedzictwo”. To była taka 

cała impreza, my 

prezentowaliśmy  potrawę 

zwaną dzionie wiślickie.  W 

tym samym roku 

występowaliśmy też z  grupą 

kolędniczą w Mąchocicach -  

Scholasterii i tam też 

zdobyliśmy pierwsze miejsce.   

W sumie na swoim koncie 

mamy siedem pierwszych 

miejsc, kilka drugich i jedno 

trzecie.  Trzecie miejsce 

otrzymaliśmy  

Kilka pytań do... 
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tylko raz w przeciągu naszej 
czternastoletniej działalności, ale 
był to bardzo prestiżowy konkurs 
„Ogólnopolski Przegląd 
Zespołów Folklorystycznych”.   
Naszym największym 
osiągnięciem, a właściwie 
pokłosiem tego osiągnięcia było 
to, że zostaliśmy wytypowani na 
wyjazd do Norwegii, jako jedyny 
zespół z województwa 
świętokrzyskiego. A odbyło się 
to w 2010 roku. W ramach 
projektu „Taniec ludowy dawniej 
i dziś, wymiana kulturalna 
i współpraca ekspertów 
w dziedzinie tańca i muzyki 
ludowej Polski i Norwegii”.  

 

Pani Alina Szostak - Ja tylko 
chciałam dodać kilka słów, do 
wypowiedzi Danusi, że te 
zarówno pierwsze, drugie, jak i 
trzecie miejsca, otrzymywaliśmy 
z zakresie  widowisk 
obrzędowych jak i tanecznych. 
Co to są te widowiska 
obrzędowe? Jest to forma teatru 
ludowego, który jest typowy dla 
danego regionu. Gdybyście 
zapytali swoje babcie czy 
prababcie o obrzędy na wsi, to 
odpowiedziałby wam, że dawniej 
na wsi życie wyznaczały pory 
roku. A więc w lecie był czas 
żniw, po nim były dożynki. 
Później wykopki, a po nich 
pieczenie ziemniaków. Następnie 
darcie pierza, podczas którego 
kobiety ze wsi  po kolei u każdej 
gospodyni, zbierały się w jednym 
miejscu, na darcie pierza. My np. 
w swoim repertuarze mamy 
widowisko kiszenia kapusty, czy 
pieczenia chleba.  I do tego 
zaliczyć też trzeba  kolędników, 
czy wesele świętokrzyskie, które 
zobaczyć można przy okazji 
jubileuszu pięćdziesięciolecia 
pożycia małżeńskiego w  naszej 
gminie. Tryb jest taki, że nasz 
zespół przygotowuje sobie takie 
przedstawienie ,  

 
 
 
 
 

 

według jakiegoś scenariusza 
i po  tym co roku w Kielcach 
występuje na  takim 
przeglądzie. Następnie na 
takim wojewódzkim 
przeglądzie, najlepszy zespół 
jest delegowany do 
przeglądu ogólnopolskiego. I 
stąd właśnie ten Tarnogród, 
na wschodzie Polski, koło 
Przemyśla,  gdzie odbywają 
się ogólnopolskie przeglądy 
teatrów wiejskich. W 
Tarnogrodzie byliśmy 
kilkukrotnie. Zawsze 
przywoziliśmy stamtąd 
jakieś nagrody, które są 
bardzo oryginalne np. 
maślniczka,  latarenka, czy 
dwojaki. Wśród nagród 
mamy też dinozaura z 
Bałtowa, ponieważ tam 
również byliśmy z 
występami.  
 
 

W jakich miejscach, poza 

Polską występowaliście, jak 

zostaliście przyjęci? 

Pani Alina Szostak - Poza 
Polską , jak na razie byliśmy 
tylko w Trondheim  w 
Norwegii. Zostaliśmy 
przyjęci tam bardzo 
serdecznie. Ludzie 
interesowali się przede 
wszystkim naszymi strojami 
oraz  tańcem. W Norwegii 
występowaliśmy, ale 
również mogliśmy zwiedzić 
region, w którym 
przebywaliśmy.  
Pani Danuta Jasińska - 
Wyjazd ten był dla nas 
dużym przeżyciem, 
poznaliśmy nowy kraj, 
nowych ludzi, nowe 
zwyczaje. Pamiętam, że po 
którymś z naszych 
występów, podeszła do nas 
pewna pani, bardzo 
wzruszona,  która 
podziękowała nam,  że po 
tylu latach swojej emigracji 
mogła zobaczyć sporą  

grupę  Polaków w Norwegii, 
usłyszeć język i polskie 
piosenki. 

Pani Alina Szostak -  Przy 

okazji tego wyjazdu, został 

nakręcony film, w którym 

mogliśmy przedstawić swój 

program taneczno – muzyczny 

na tle panoramy wiślickiej.  

Skąd Zespół czerpie swój 
repertuar?  

 

Pani Alina Szostak - 

Repertuar czerpiemy stąd. 

Piosenki i tańce, które my 

wykonujemy są tymi, które 

ludzie od wieków tutaj 

śpiewali. Z kolei obrzędy, są 

przekazywane przez ludzi 

starszych z naszego zespołu, 

którzy pamiętają te dawne 

czasy. Kiedy robiliśmy 

kolędników, to starsi panowie 

z naszego zespołu, np. pan 

Przezak, który już niestety nie 

żyje, sam brał udział w 

kolędnikach i całe partie tekstu 

recytował z pamięci. My go  

spisaliśmy, 

uporządkowaliśmy, a później 

przekazaliśmy do nauki 

ludziom z zespołu. Tak więc 

nasz repertuar jest tym, co 

było tutaj od wieków. Chcemy 

podtrzymać naszą tradycję,  

ocalić ją od zapomnienia i 

pokazać zwłaszcza młodszym 

pokoleniom nasze bogactwo 

kulturowe.  

Czy Zespół pielęgnuje tylko 
kulturę naszego regionu? 
 
Pani Alina Szostak - 
Najbardziej skupiamy się na 
naszym regionie. Kiedyś, przy 
okazji wystąpienia z okazji 
obchodów 11 listopada 
śpiewaliśmy pieśni 
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dów 11 listopada 
śpiewaliśmy pieśni 
ogólnonarodowe. Ale 
głównie kultywujemy 
zwyczaje, obrzędy, pieśni, 
muzykę naszego regionu. 
 
W jakich strojach 

występują „Wiśliczanie”?   

Pani Danuta Jasińska - 
Występujemy w strojach 
krakowskich.  

Pani Alina Szostak - Mimo, 

że mieszkamy w 

województwie 

świętokrzyskim, to nasza 

część m.in. Wiślica, 

Kazimierza Wielka  należy 

do tzw. krakowiaków 

wschodnich.  Od dawna na 

przykład podczas procesji 

Bożego Ciała dzieci ubierane 

są w stroje krakowskie. 

Danuta Jasińska - Stroje 

krakowskie, a właściwie 

gorsety kobiece różnią się od 

siebie np.  zdobieniami. Jak 

wygląda strój? Tradycyjnie 

strój żeński składa się ze 

spódnicy, zapaski, gorsetu, 

bluzki, korali, chustki na 

głowę. A męski z kaftanu, 

koszuli, portek, pasa, butów, 

i krakuski na głowie.  

Jaki jest stosunek młodych 

ludzi do kultury 

regionalnej? 

Pani Alina Szostak - 
Stosunek młody ludzi do 
kultury regionalnej jest 
powiedziałabym obojętny. 
Nie ma zainteresowania 
wśród młodych ludzi. 
Obawiam się, że jeśli tak 

dalej pójdzie, to naturalnym 
biegiem rzeczy wymrze. 
Ludzie są coraz starsi, 
umierają.  A młodzi są mało 
zainteresowani folklorem. 
Skąd to wynika? Myślę, że 
właśnie z tego, że 
regionalizm nie jest im 
bliski.  A jeśli się czegoś nie 
zna, to trudno mieć wiedzę 
na dany temat.  Gdyby w 
szkole pojawiła się na 
przykład ścieżka regionalna, 
to być może świadomość 
ludzi młodych zmieniłaby 
się. Bardzo chcielibyśmy, 
żeby młodzi ludzie bliżej 
poznali nasz regionalizm i 
przyłączyli się do nas. Na 
przykład wy.  Mogłaby 
wtedy powstać dziecięca, 
czy młodzieżowa grupa 
„Wiśliczan”, propagująca 
nasz folklor regionalny.  
Musimy pamiętać, żeby się 
wyróżnić trzeba być innym. 
A będzie się wtedy innym, 
kiedy weźmie się  stąd, bo 
tam tego nie ma.  

 
Pani Alina Szostak - 9 

lutego występujemy podczas 

uroczystości wręczenia 

medali parom z terenu naszej 

gminy, które przeżyły ze 

sobą pięćdziesiąt lat.  

Naszymi najbliższymi 

planami jest także występ w 

maju podczas 

„Międzynarodowych 

buskich spotkań  z 

folklorem”.  Prawdo 

podobnie wystąpimy  

również w maju u nas 

podczas imprezy związanej z 

obchodami przywrócenia 

praw miejskich Wiślicy.  

Czego należałoby życzyć 

Zespołowi na kolejne lata? 

Przede wszystkim 
odmłodzenia naszych 
szeregów. Choć w naszym 
zespole jest grupa  ludzi 
młodszych, to chcielibyśmy 
żeby było ich więcej. 
Życzcie nam również siły  
i  zdrowia.  
 
 
Członkowie Zespołu składają 

podziękowania  Pani Jadwidze 

Krzak - Kierownikowi Zespołu 

Pieśni i Tańca „Wiśliczanie” i 

Panu Burmistrzowi UMiG Wiślica 

Stanisławowi Krzakowi za trud i 

zaangażowanie oraz wieloletnią 

pomoc i wsparcie.  

 

Rozmawiali:  

Nikola Kaleta,  

Nikola Łuczyńska ,  

Julia Solarska 
Kacper Zaręba  
Joanna Prządo - Grelich  

Nagłówek artykułu w środku 

Kilka pytań do... 
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Nagłówek artykułu w środku 

Kilka pytań do... 

Nikola, Julka, Nikola i Kacper z  Panią Aliną i Panią Danusią  

Tylko niektóre z dyplomów  i nagród  Zespołu Pieśni  

i Tańca „Wiśliczanie”.  
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Kilka pytań do... 

Pani Danusia prezentuje nam  jedną z kronik stowarzyszenia, którą 
prowadzi.  
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Każda  wieś,  miasteczko,   czy region ma swoje „wyjątkowe osoby”.  Osoby  nieprzeciętne,  
kreatywne, oryginalne, wyróżniające się spośród innych. Czasem idące pod prąd i  zwyczajnie 
nie pasujące do realiów epoki, w której żyją i pracują. Niestety nie wszystkie te biografie 
dostępne są w   słownikach czy encyklopediach. A szkoda, bo docierając do ich życiorysów 
często dowiedzieć  się można niezwykłych rzeczy. Żeby ocalić od zapomnienia pamięć o Tych 
wyjątkowych ludziach,  rozpoczynamy cykl artykułów „Wyjątkowe postaci ziemi wiślickiej”.   
Część z przedstawionych przez nas osób jest już niestety zapominania i  wymaga tylko  
przypomnienia, ale o części  z nich z pewnością w ogóle nie słyszeliście. Śledząc  z uczniami  
życiorysy mieszkańców naszego miasta z całą pewnością możemy stwierdzić, że powinniśmy 
być dumni z osób, które tworzyły historię „wiślickiego grodu”.  
Nasz cykl rozpoczniemy od przypomnienia, a może i  przedstawienia  niektórym naszym 

czytelnikom osoby Stefana Marca, który swoim życiem i działalnością niewątpliwie zasłużył 

na  określenie „wyjątkowej”.  

Stefan Marzec urodził się 15  kwietnia 1899 roku w 
Broniszowie koło Kazimierzy Wielkiej. Po ukończeniu 
Seminarium Nauczycielskiego w Jędrzejowie objął 
stanowisko nauczyciela w Szkole Podstawowej w 
Rzemienowicach.,  podczas  pobytu w tym miejscu prowadził 
kółko rolnicze oraz amatorskie kółko teatralne. W 1922 roku 
przeniósł się do Wiślicy,  gdzie również przyjął  posadę 
nauczyciela. W 1932 r. ukończył Państwowy Wyższy Kurs 
Nauczycielski we Lwowie. Trudne lata hitlerowskiej okupacji 
mężczyzna spędził w Wiślicy.  W okresie tym ani na chwilę 
nie rozstał się ze swoją nauczycielską pasją. Z narażeniem 
życia organizował tajne nauczanie w  Wiślicy i pobliskim  
Chotlu Czerwonym,  gdzie wykładał  język polski, historię, 
geografię oraz arytmetykę.  
Na uwagę zasługuje również fakt, że w okresie tym 
mężczyzna nie pozostawał bierny na prześladowania ludności 
żydowskiej, która mieszkała wtedy w Wiślicy. Z relacji 
nieżyjących już świadków wynika jasno, że nie obce mu były  

altruistyczne zachowania, często nieplanowane i spontaniczne .  
Stefan Marzec był świetnym wykładowcą i wychowawcą młodzieży który w zawodzie 
nauczyciela przepracował 50 lat. Do dziś pozostaje w pamięci jako świetny nauczyciel 
geografii, który zarażał swoich uczniów  miłością do świata.  
Jako miłośnik zabytków i przyrody od zawsze interesował się potrzebami kulturalno - 
społecznymi mieszkańców regionu, w którym mieszkał. To właśnie w Wiślicy narodziła się 
jego pasja  do historii i archeologii.   Mając na sercu los wiślickiego grodziska, który w latach 
czterdziestych był całkowicie zaniedbany i służył jako pastwisko, Stefan Marzec rozpoczął 
jego porządkowanie – poprawił m.in. wał wokół niego oraz ogrodził go. W zamian za 
ogromne zaangażowanie i troskę mężczyzny o dobro tego zabytku   Polskie Towarzystwo 
Krajoznawcze oddało mu go  pod opiekę. Jak przystało na prawdziwego miłośnika zabytków 
Marzec gromadził przedmioty o wartości muzealnej. W zachowanej księdze inwentarzowej 
ujęty jest jego cały prywatny zbiór cennych okazów, a wśród nich m.in. siekiery krzemienne, 
topory, noże, łyżwy kościane, igły, przęśliki czy numizmaty,  a także okazy flory i fauny . 
Później cenne eksponaty zostały przekazane do muzeów.  
Kiedy w 1949 roku ekspedycja archeologiczna Uniwersytetu Warszawskiego pod 
kierownictwem prof. dr. Włodzimierza Antoniewicza i doc. dr Zofii Wartołowskiej rozpoczęła 
prace wykopaliskowe w Wiślicy, Stefan Marzec  z wielką pasją oddał się propagowaniu 
bezcennych skarbów z XI w.:  udzielał archeologom pomocy, służył radą, interesował się 

Wyjątkowe postaci 
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kopaliskowe w Wiślicy, Stefan Marzec  z wielką pasją oddał się  
propagowaniu bezcennych skarbów z XI w.:  udzielał archeologom pomocy, służył radą, 

interesował się wynikami prac, opiekował się odkrytymi zabytkami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W 1958 r. podczas 
budowy 
wodociągów w Wiślicy  na ul. Batalionów Chłopskich, bezpośrednio za murem kościelnym, 
natrafiono na nietypowe resztki murów. Marzec z wymiaru i wyrobu cegieł zorientował się o 
wartości tego odkrycia. Mimo sprzeciwu przedsiębiorstwa instalującego wodociągi, wstrzymał 
dalsze prace i telegraficznie powiadomił doc. Wartołowską. To przypadkowe zdarzenie okazało 
się sensacyjne, bowiem odkryte zostały  wczesnośredniowieczny kościół św. Mikołaja oraz 
misa chrzcielna. Gdy archeologiczne znaleziska coraz bardziej rozsławiały Wiślicę, kierownik 
wykopalisk doc. Wartołowska powierzyła Stefanowi Marcowi oprowadzanie licznie 
przybywających do miasteczka wycieczek, dzięki czemu  stał się on jego pierwszym 
przewodnikiem.  Henryk Obcowski w „ Wiślickim ABC” wspomina go tymi słowami: 
„Słyszało się na rynku: „Dzień dobry Państwu, cieszę się, że mogę pokazać stary gród, niegdyś 
stolicę państwa Wiślan…”. I rozpoczynała się wędrówka po mieście, w toku której dłużej 
zatrzymywano się kolegiacie, gdzie S. Marzec akcentował, że wielki Piast zastał Polskę 
drewnianą, a zostawił murowaną. Stojąc przed Domem Długosza sławił potęgę i kulturę Polski 
Jagiellońskiej, przedstawiał barwną sylwetkę Annales… Długo omawiał wyniki badań 
archeologicznych, zatrzymując się na grodzisku. Zdarzało się, że pan Marzec, przeważnie z 
grupą uczniów, przemierzał pieszo urocze i dziewicze tereny nad wiślicką i korczyńską Nidą i 
stamtąd kazał patrzeć nad królującą ponad zabudową miasta kolegiatę. Tak chętnie prowadził 
turystów do Chotla Czerwonego i Skorocic, gdzie mógł pokazać przyrodę skalno- stepową.”  
Będąc przewodnikiem z krwi i kości Marzec założył księgi pamiątkowe, które prowadził  od 
1949 do 1966 roku. Analizując je można stwierdzić stały wzrost popularności Wiślicy i jej 
wykopalisk.  Co ciekawe przez kilkanaście lat swojej pracy mężczyzna oprowadził przeszło 
130 tysięcy miłośników historii i archeologii. W księgach tych oprócz podziękowań dla jego 
osoby spotkać można podpisy znakomitych naukowców, osobistości, a także licznych turystów 
zagranicznych.  Jeden z uczestników wycieczki w księdze pamiątkowej napisał: „Ilekroć myśl 
moją wiążę z pobytem w tej miejscowości, widzę przed sobą Stefana Marca i słyszę jego 
słowa, które należałoby chyba nazwać hymnem pochwalnym na cześć jednego z prastarych 
siedlisk  
Ziemi Wiślan”. 
Osoba Marca – pierwszego przewodnika po Wiślicy, sławiącego ukochane miasteczko i ziemię 

Wyjątkowe  postaci 
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Osoba Marca – pierwszego przewodnika po Wiślicy, sławiącego ukochane miasteczko i 
ziemię wiślicką pojawia się także w książce „Słowiański rodowód” Pawła  Jasienicy,  gdzie 
autor pisze o Nim: „Ma Wiślica i wiernego stróża swoich starożytności. Jest nim Stefan 
Marzec od dawna tu osiadły nauczyciel. Czerpiąc ze swej roboty korzyści natury moralnej, 
dba on o wszystko. Oprowadza, informuje, propaguje. Dzięki niemu archeologia obecna jest 
w Wiślicy na co dzień.” 
Zamiłowanie oraz gruntowna wiedza z historii, archeologii oraz  przyrody,  a także poczucie 
humoru i łatwość w nawiązywaniu kontaktów z drugim człowiekiem spowodowały, że  
Stefan Marzec  był jednym z założycieli oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego w Busku-Zdroju oraz skarbnikiem powołanego w 1956 roku koła 
terenowego PTTK w Wiślicy.  Jako jeden  z najaktywniejszych członków Towarzystwa  w 
1957 roku  podczas walnego zjazdu została mu  powierzona  funkcja wiceprezesa oddziału 
PTTK w Busku-Zdroju. 
Stefan Marzec, oprócz członkostwa w PTTK, należał także do Polskiego Towarzystwa 
Historycznego, Polskiego Towarzystwa Archeologicznego oraz Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego. 
Za pracę społeczną został odznaczony m .in. Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą 
Odznaką za Zasługi dla Kielecczyzny, Złotą Odznaką ZNP, Złotą Odznaką WKKFiT, 
Odznaką Działacza Kultury oraz  Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami otrzymaną z rąk 
Minister Kultury i Sztuki. Nie licząc ww. nagród mężczyzna otrzymał także wiele dyplomów 
oraz pism z podziękowaniami za pracę społeczną w zakresie opieki nad zabytkami.  
Stefan Marzec zmarł 8 lipca 1966 roku,  został pochowany na cmentarzu w Gorysławicach.  
 
 

Joanna Prządo - Grelich 
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Podczas ferii zimowych 
UKS „Miłek” zorganizował 
dla dzieci i młodzieży z 
Miasta i Gminy Wiślica, 
Otwarty Turniej Bilardowy o 
Puchar Burmistrza Miasta i 
Gminy Wiślica. Turniej 
odbył się na hali sportowej, 
która zgromadziła  liczne 
grono młodych  miłośników  
i miłośniczek  biliarda  ze 

szkoły podstawowej  i 
gimnazjum z  Wiślicy. Przy 
stolach bilardowych toczyły 
się zacięte pojedynki, w 
duchu  sportowej 
rywalizacji. Po kilku 
godzinach bilardowych 
zmagań pełnych emocji 
wyniki są następujące:  
 
 I miejsce w 

klasyfikacji starszej  – 
Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy 
Wiślica – Hubert 
Sagan 

 I miejsce w 
klasyfikacji  młodszej  
- Martyna Matjas  

 

Każdy z uczestników 

turnieju  otrzymał  pamiątko

we nagrody, 

które wręczył  

Burmistrz 

Miasta  i 

Gminy Pan 

Stanisław 

Krzak.  

Rozrywka i sport!  

  Sportowe ferie  
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  I Turniej Siatkarski „Old Boys Wiślica”  

Rozrywka i sport!  

17 lutego 2018 roku w wiślickiej hali sportowej odbył się I Turniej Piłki 

Siatkowej, który zorganizowany został przez Towarzystwo Sportowe „Old 

Boys Wiślica” i współfinansowany ze środków Urzędu Miasta i Gminy 

Wiślica. Ideą zawodów było połączenie różnych środowisk, grup wiekowych 

w duchu sportowej rywalizacji. Brak ograniczeń wiekowych dla uczestników 

dał szansę na sportowe spotkanie ludzi młodych i starszych, adeptów sztuki 

siatkarskiej jak i zawodników, którym nie obce są zamiłowanie do siatkówki 

oraz  aktywny tryb życia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po pięciogodzinnej, zaciętej 

rywalizacji wszystkich drużyn, 

klasyfikacja Turnieju jest 

następująca:  

 I miejsce- „ Czarni” 

Jurków  ( kapitan Robert 

Borzęcki)  

 II miejsce- „Biali” Wiślica ( kapitan Marek Nowak)  

 III miejsce- „Kaziki” z Kazimierzy Wielkiej ( kapitan Piotr Wieloch)  

 IV miejsce- „Czarni- Czarni” ( kapitan ks. Sebastian Wojewski )  

 

Wszystkim uczestnikom Turnieju należy pogratulować wspaniałej gry. Najlepsza drużyna „ Czarni” Jurków 

otrzymała pamiątkowy Puchar oraz cenne nagrody ( butelkę markowego szampana oraz profesjonalną piłkę 

siatkową). Pozostałe drużyny również otrzymały  piłki siatkowe.  

Joanna Prządo - Grelich 

Jacek Gocyk  
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Naturalne lekarstwa, czyli warzywne kiszonki  !  
  

Probiotyki to preparaty lub produkty żywnościowe zawierające pojedyncze lub mieszane 
hodowle żywych drobnoustrojów, które wywierają korzystny efekt na zdrowie człowieka.  
 Te dobre bakterie występują nie tylko w postaci popularnych tabletek, można je znaleźć 
również w żywności? Nie każdy z nas wie, że domowymi probiotykami są kiszone 
warzywa, popularnie nazywane kiszonkami.   Antybiotyki te są prawdziwą bombą 
witaminową, a ich spożywanie to samo zdrowie.  Oprócz tego, że  wzmacniają nasz 
organizm, chronią  również przed groźnymi chorobami. Mają dobroczynne działanie na 
włosy, skórę i paznokcie. Minimalizują i redukują bóle migrenowe. Powodują zwiększenie 
naszej koncentracji, redukują uczucie senności. Wpływają także na lepszy metabolizm i 
szybsze spalanie kalorii. 
Jeśli więc pragniesz żyć zdrowo, zamień warzywa z supermarketu, które zwłaszcza o tej 
porze roku pełne są chemii na kiszone warzywa i owoce. A oto kilka ciekawych przepisów 
(wszystkie składniki na słoik 4700 ml):  
 

Kiszona Papryka  
 
Składniki: 
- 12-14 papryk czerwonych lub zielonych 
- 1 główka czosnku 
- 2 ostre papryczki 
- 4 listki laurowe 
- 10 ziaren ziela angielskiego 
- kilka baldachimów kopru 
- 2,5 łyżki soli 
- około 2,5 litra wody 
- sok z kiszenia ogórków lub kapusty do 
zaszczepienia. ( Ilość dowolna, może być kilka 
łyżek, szklanka, litr lub sam sok zamiast wody i 
soli). 
 
Przygotowanie: 
1. Papryki umyć, przekroić na pół, wyjąć gniazdo nasienne. Każdą polówkę pokroić na 2 
lub 3 kawałki. 
2. Dno słoja wyłożyć   liśćmi i zielem. Dodać przekrojoną na pół główkę czosnku, 
rozkrojone papryczki i baldachimy kopru.  Papryki ułożyć ciasno, jedna obok drugiej. 
3. W wodzie rozpuścić sól.  Dolać do niej sok z ogórków.  
4. Słój z warzywami ustawić  na talerzu, odkręcić wieczko. Jeśli woda wypływa na 
powierzchnie słoika,  obciążyć  go talerzykiem, tak żeby  warzywa  nie wypływały  na jego 
powierzchnię.  
5. Po 5-7 dniach warzywa będą  ukiszone.  Można wtedy zakręcić słoik i wynieść w zimne 
miejsce lub wstawić do lodówki. 

 
 
 

Palce lizać!  
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Kiszone Cytryny 

Składniki: 

- 16 cytryn  
- 8 cytryn do wyciśnięcia soku 
- 300 g grubej soli najlepiej morskiej  
- 1-2 ostre papryki  
- garstka kolorowego pieprzu  
- 1 laska cynamonu 
- kilka listków laurowych 
- woda mineralna lub przegotowana 

 
Przygotowanie: 
1. Cytryny umyć i pokroić. 
2. Ułożyć je w słoiku, jedna obok drugiej. 
3. Z pozostałych cytryn wycisnąć sok. Dodać 
przyprawy. Sok przelać do słoja. 
4. Zaleć wszystko wodą, tak żeby cytryny były nią 
przykryte. Słoik  docisnąć talerzykiem, tak żeby  owoce   nie wypływały  na powierzchnię.  Po 
5-7 dniach warzywa będą  ukiszone. Można wtedy zakręcić słoik i wynieść w zimne miejsce 
lub wstawić do lodówki. 
 

Kiszone Rzodkiewki  
 
Składniki: 
- 5-7 pęczków rzodkiewek zależnie od 
wielkości 
- 4 ząbki czosnku 
- 5 ziaren ziela angielskiego 
- 1 łyżeczka kolorowego pieprzu w ziarnach 
- kawałek korzenia chrzanu 
- 1 lub 2 baldachimy kopru, mogą być też 
suszone 
- opcjonalnie (liście malin, czarnych porzeczek, 
dębu, chrzanu) 
- 2 łyżki soli 
- 2,5 litra wody 
 
Przygotowanie: 
1. Cytryny umyć i pokroić.  
2. Ułożyć je w słoiku, jedna obok drugiej.  
3. Z pozostałych cytryn wycisnąć sok. Dodać przyprawy. Sok przelać do słoja.  
4. Zaleć wszystko wodą, tak żeby cytryny były nią przykryte. Słoik  docisnąć talerzykiem, tak 
żeby  cytryny  nie wypływały  na powierzchnię.  Po 5-7 dniach warzywa będą  ukiszone. 
Można wtedy zakręcić słoik i wynieść w zimne miejsce lub wstawić do lodówki. 
 

                                                                                                          Joanna Prządo - Grelich  

 

 

 

 

Palce lizać!  
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Kurier Wiślicki to  szkolno - lokalne pismo, które powstało w listopadzie  br.  Dzięki 
przychylności Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica, Pana Stanisława Krzaka udało  nawiązać się 
współpracę między szkołami i urzędem, czego owocem jest ww. pismo.  

Kurier Wiślicki jest dwumiesięcznikiem, który ukazuje się na stronach Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Wiślicy oraz Urzędu Gminy Wiślica. Opiekunem zespołu redakcyjnego jest 
Joanna Prządo - Grelich, nauczycielka Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy i 
Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy. Kurier tworzony jest przez uczniów i 

nauczycieli zarówno z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego jak i Gimnazjum.  Redaktorzy 
publikują artykuły o wydarzeniach z życia wiślickich szkół, aktualnościach  z gminy, 
historii naszego regionu. Dla uczniów jest to doskonała okazja nie tylko do nauki, ale i 
odkrywania w sobie zainteresowań i uzdolnień.  

WARTO WIEDZIEĆ! 

 2 lutego -  Matki Boskiej 
Gromnicznej  

 8 lutego - Tłusty 
Czwartek 

 10 lutego - ostatnia 
sobota karnawału  

 1 2 lutego 1798- zmarł 
na wygnaniu w 
Petersburgu Stanisław 
August Poniatowski, 
ostatni król 
Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów  

 13 lutego - ostatki  

 14 lutego - Popielec; 
Walentynki  

 16 lutego 1923 – 
Howard Carter i Lord 
Carnarvon otwarli grób 
Tutanchamona 

 19 lutego 1473 - urodził 
się urodził się Mikołaj 
Kopernik polski 
matematyk i astronom  

 21 lutego - 
Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego 

 24 lutego - dzień 
niespodziewanego 
całusa 

 1 marca - święto 
Żołnierzy Wyklętych 

 4 marca 1386 roku 
Władysław Jagiełło 
został koronowany na 
króla Polski  

 8 marca -  Dzień Kobiet  

 12 marca 1938 roku 
doszło do Anschlussu 
Austrii do III Rzeszy  

 20 marca 1815 roku 
Napoleon Bonaparte 
przybył do Paryża po 
ucieczce z Elby  

 21 - pierwszy dzień 
kalendarzowej wiosny  

P W Ś C P S N 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28     

luty 2018 

P W Ś C P S N 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

marzec 2018 
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